Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

K025598
Spisová značka: 6K/40/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LRP s.r.o., so sídlom Žehrianska
10, 851 02 Bratislava, IČO: 35 825 715, správcom ktorého je JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811
07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025599
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J. L. Logistic,
s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, právne zastúpený: LEGART s. r. o., so
sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 252 332, správcom ktorého je JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom
kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, zn. správcu: S 1136, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za
malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04
Bratislava, IČO: 36 764 701, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025600
Spisová značka: 6K/47/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Julius Bauer International k.s., so
sídlom Kopčianska 90, 852 62 Bratislava, IČO: 35 949 091, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
166.968,48 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie
alebo
postup
súdu na
považuje
za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
1

Obchodný vestník 217/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.11.2016
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025601
Spisová značka: 6K/47/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Julius Bauer International k.s., so
sídlom Kopčianska 90, 852 62 Bratislava, IČO: 35 949 091, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 12.609,94 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025602
Spisová značka: 8K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cattleya SK s. r. o., v likvidácii, so
sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 44 522 568, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Martin Kovář,
bytom Petrohradská 2389, 39003 Tábor, Česká republika v zast.: Mgr. Marek Laktiš, advokát, so sídlom Mariánska č.
8, 949 01 Nitra, správcom ktorého je: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S 1705, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, s pohľadávkami v celkovej sume 14 167,21 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025603
Spisová značka: 8K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cattleya SK s. r. o., v likvidácii, so
sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 44 522 568, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Martin Kovář,
bytom Petrohradská 2389, 39003 Tábor, Česká republika v zast.: Mgr. Marek Laktiš, advokát, so sídlom Mariánska č.
8, 949 01 Nitra, správcom ktorého je: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S 1705, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, s pohľadávkami v celkovej sume 1699,98 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025604
Spisová značka: 8K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Doktor,
nar. 04.12.1956, bytom Vigľašská 19, 851 06 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom
kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 239, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu Jaroslav Doktor, nar. 04.12.1956, bytom Vigľašská 19, 851 06
Bratislava, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025605
Spisová značka: 8K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Kulifaj, nar. 20.02.1972,
bytom Komenského 1442/26, 900 01 Modra, občan SR, t. č.: Dolné Orešany č. 184, 919 02 Dolné Orešany, o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.11.2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Kulifaj, nar. 20.02.1972,
bytom Komenského 1442/26, 900 01 Modra, občan SR, t. č.: Dolné Orešany č. 184, 919 02 Dolné Orešany, o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava,
zn. správcu: S1662, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025606
Spisová značka: 3K/42/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý, nar.
04.05.1965, Pribišova 4, 841 05 Bratislava, správcom ktorého Mgr. Peter Forgáč, Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S1652, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý, nar. 04.05.1965, Pribišova 4,
841 05 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota
na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V
odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom
počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý
ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025607
Spisová značka: 8K/53/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RELCO, s. r. o., so sídlom
Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818, správcom ktorého je JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie
Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 405
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn.
správcu: S 405 z funkcie správcu úpadcu RELCO, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu RELCO, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra,
IČO: 36 541 818, I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zn. správcu S 1436.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025608
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radovan Vrba, nar. 04. 06. 1975,
bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so
sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, značka správcu S 1662
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie
Pribišova 31, 841 05 Bratislava, značka správcu S 1662, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 100/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025609
Spisová značka: 4K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Bečvářová, nar.
15.07.1965, bytom Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S1358, o uloženie záväzného pokynu správcovi,
rozhodol

Súd ukladá správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu
S1358, záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu: Renáta Bečvářová, nar. 15.07.1965, bytom Malé Leváre 277, 908
74 Malé Leváre, zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod položkou č. 3 až položkou č. 6, súpis publikovaný v
Obchodnom vestníku SR (ďalej len „OV“) č. OV 171/2015 zo dňa 07.09.2015, v súlade s § 92 ods. 1 písm. e) v
spojení s § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok a v súlade s predloženým návrhom a povinnosť o
priebehu speňažovania písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025610
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslava Hranická, nar.
20.04.1980, trv. byt. Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je JUDr.
Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S 1441
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S 1441, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 166/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K025611
Spisová značka: 8K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cako, nar.
28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Oľga
Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1357, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1357, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 10,75 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 156/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Oľga Kontšeková, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1357, značka správcu S1358, nespotrebovanú časť
preddavku vo výške 487,16 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 156/2016, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K025612
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Miele s. r. o., so sídlom Plynárenská
1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LadSK s. r. o., so sídlom
Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: LadSK s. r. o., so sídlom Šustekova 23, 851 04 Bratislava, IČO: 36 709 115, predbežného
správcu: JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom kancelárie Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, značka správcu S1686.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K025613
Spisová značka: 6K/24/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ida Mistríková, nar. 01.08.1956, bytom Talichova 3235/4, 841
02 Bratislava, občan SR, uznesením zo dňa 30.09.2016, č. k. 6K/40/2015-112, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K025614
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu T Timber s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, A. Hlinku 11, IČO: 45 670 323, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a SKP, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28 paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura a 20% DPH, t.j. 1 327,76 eura, spolu 7
966,54 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025615
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOVEREIGN BRAND FOOD
DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495, správcom konkurznej
podstaty ktorého
je JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, o určenie
odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOVEREIGN BRAND FOOD
DISTRIBUTION
s.r.o.,
so sídlom 974 11 Banská
Bystrica,
Rudohorská 33, IČO: 46 356 495,Deň
správcom
konkurznej
Obchodný vestník
217/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
11.11.2016
podstaty ktorého
je JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, o určenie
odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Vladimírovi Flíderovi, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1 paušálnu odmenu v sume
663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 30,27 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť JUDr. Vladimírovi Flíderovi, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1 na účet č. IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859 odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov v sume 694,15 eura z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 90, rok
2016, číslo účtovného dokladu
43. VI. 2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 965,55 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 90, rok 2016, číslo účtovného dokladu 43. VI. 2016 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025616
Spisová značka: 2K/25/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ondrej Bíleš, nar. 14. 11. 1944
bytom Baďan 53, 960 01 Banská Štiavnica, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Zdenku Tökölyovú Majerovú, so sídlom kancelárie Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica z
funkcie správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K025617
Spisová značka: 26K/30/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PRH spol. s.r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: PRH spol. s.r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43
976 387.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice,
značka správcu: S1198 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
a zoznamu pohľadávok,
v lehote
35 dní odSlovenskej
ustanovenia
do funkcie
druhú
podrobnú
písomnú
správu,
v lehote 50 dní
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov
na o
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
od ustanovenia do funkcie
tretiuapodrobnú
písomnú
správu
týchto
skutočnostiach
a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú 8správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
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značka správcu: S1198 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
Vydáva
podstate (§ 28
ods. Ministerstvo
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí9obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)

uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Obchodný vestník 217/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.11.2016
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú(§ 52 ods. 2 CSP).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 4.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025618
Spisová značka: 26K/8/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice mestská časť Juh, IČO: 36 863 718 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice - mestská časť
Juh, IČO: 36 863 718.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, značka správcu: S1761 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať,
až keď spravodlivosti
správcovi preukáže
podmienenej
ods. 5 ZKR).
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právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Občianskeho súdnehoaporiadku).
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025619
Spisová značka: 31K/6/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Mikula, narodený: 08.02.1969, trvale
bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume
663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 18/2016 správcovi podstaty, BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169 na
účet č. SK41 1100 0000 0029 4402 0673, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025620
Spisová značka: 31K/35/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 o návrhu
predbežného správcu na predĺženie lehoty takto
rozhodol

P r e d l ž u j e lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025621
Spisová značka: 31K/69/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Puci, narodený: 02.07.1965, trvale
bytom: SNP 250/75, 076 03 Hraň, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: KRÁLIK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1742 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 663,88
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 266/2015 správcovi podstaty, KRÁLIK&PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1742 na účet č.
SK93 8360 5207 0042 0586 4177, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K025622
Spisová značka: 32K/79/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Ivana Belisová, nar.
8.10.1959, bytom M. Benku 4659/25, 955 03 Topoľčany, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom
kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/79/2015-156 zo dňa 11.10.2016 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Mgr. Ivana Belisová, nar. 8.10.1959, bytom M. Benku 4659/25, 955 03 Topoľčany, po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025623
Spisová značka: 32K/29/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Nagyová, nar. 19.2.1963,
bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, podnikajúca pod obchodným menom Nagyová Marta, s
miestom podnikania 6728 Szeged, Baktói utca 78, ev. č. 27192097, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom
kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/29/2013-189 zo dňa 12.10.2016 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Marta Nagyová, nar. 19.2.1963, bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, podnikajúca
pod obchodným menom Nagyová Marta, s miestom podnikania 6728 Szeged, Baktói utca 78, ev. č. 27192097, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť
dňa 4.11.2016.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/29/2013-189 zo dňa 12.10.2016 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Marta Nagyová, nar. 19.2.1963, bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, podnikajúca
pod obchodným menom Nagyová Marta, s miestom podnikania 6728 Szeged, Baktói utca 78, ev. č. 27192097, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025624
Spisová značka: 32K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr. Róberta Hippa, sídlo kancelárie správcu Farská 33/I.p, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom
935 81 Veľké Turovce 304.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K025625
Spisová značka: 32K/49/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Ledényi, nar. 23.7.1974,
bytom Mierová ulica 285/37, 935 37 Dolný Pial, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Ladislava Bódiho, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025626
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : A & V Bačík, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 356 867, so sídlom
Agátová 2227/1, 955 01 Topoľčany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: A & V Bačík, s.r.o. "v likvidácii",
IČO: 36 356 867, so sídlom Agátová 2227/1, 955 01 Topoľčany, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd konkurzné konanie na dlžníka A & V Bačík, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 356 867, so sídlom Agátová 2227/1, 955
01 Topoľčany, zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K025627
Spisová značka: 31K/56/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Hegedűs, narodený
12.07.1962, bytom Mierová 651, 946 01 Kameničná, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom:
Imrich Hegedűs st., s miestom podnikania 946 01 Kameničná 651, IČO: 46 023 364, ktorého správcom je: JUDr.
Róbert Hipp, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením č. k.
31K/56/2012-794 zo dňa 17.10.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Imrich Hegedűs, narodený 12.07.1962,
bytom Mierová 651, 946 01 Kameničná, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Imrich Hegedűs
st., s miestom podnikania 946 01 Kameničná 651, IČO: 46 023 364, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 7.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K025628
Spisová značka: 32K/44/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vojtech Jakab, nar. 4.12.1947,
bytom Komárňanská ul. č. 1322/55, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K025629
Spisová značka: 2K/83/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WEST INVEST, s.r.o., so sídlom
Duklianska 14, Bardejov 085 01, IČO: 36 176 192, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: WEST INVEST, s.r.o., so sídlom Duklianska 14, Bardejov 085 01, IČO: 36 176 192 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025630
Spisová značka: 2K/21/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Šepeľa, nar.
29.05.1975, bytom Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou, správcom ktorého je JUDr. Ján Ninčák
MBA, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom Čsl. Armády 330/32, 067 83
Kamenica nad Cirochou po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025631
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POMI, s.r.o. Prešov so sídlom Janka
Borodáča 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 573, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom
kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: POMI, s.r.o. Prešov so sídlom Janka Borodáča 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 466 573 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

17

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025632
Spisová značka: 2K/26/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Cverdeľová, nar. 20.7.1976,
bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák st., so sídlom kancelárie
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Jaroščáka st., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025633
Spisová značka: 4K/10/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Soľár, nar. 03.03.1969, bytom
Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová
64/2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025634
Spisová značka: 2K/73/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Šuľák, nar. 1.8.1983,
bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom Masarykova 16, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/73/2014-57 zo dňa 06.10.2016
zrušil
konkurz na majetok úpadcu Marek Šuľák, nar. 1.8.1983, bytom Jasenov 260, 066 01 Humenné z dôvodu, že tu nie
sú predpoklady na konkurz.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 7.11.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025635
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čupil, nar. 09.01.1976,
trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Ľuboša Bajužíka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, z funkcie správcu
úpadcu,
ustanovuje za správcu úpadcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333
908,
ukladá povinnosť odvolanému správcovi JUDr. Ľubošovi Bajužíkovi, aby novému správcovi bezodkladne predložil
všetku dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025636
Spisová značka: 40K/30/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Hajná, nar. 22.04.1986, trvale
bytom Považská Teplá 346, 017 05 Považská Bystrica, ktorého správcom je Crossdefault Management Group, k. s.
so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/30/2014-156 zo dňa 11.10.2016 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2016.

Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K025637
Spisová značka: 40K/50/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír Ondrejka,
nar. 23.02.1968, trvale bytom 018 16 Domaniža 470 takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní, ako aj všetkých peňažných záväzkov, s ktorých plnením je 30 dní po lehote splatnosti v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ako aj v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zákon č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej
podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025638
Spisová značka: 40K/50/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/50/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Ľubomír Ondrejka, nar. 23.02.1968
Domaniža 470
018 16 Domaniža
nariaďuje pojednávanie

na deň 27.12.2016 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Poučenie:
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na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025639
Spisová značka: 40K/50/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/50/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

proti dlžníkovi

Ľubomír Ondrejka, nar. 23.02.1968
Domaniža 470
018 16 Domaniža

O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 27.12.2016 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír
Ondrejka a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: Všeobecná zdravotná poisťovňa
veriteľ č. 3: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025640
Spisová značka: 38K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, trvale bytom Újazd 68,
913 31 Skalka nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974,
trvale bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie
Nitrianska 42, 985 01 Partizánske, IČO
47 236 329, značka správcu S1571.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K025641
Spisová značka: 40K/30/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Hajná, nar. 22.04.1986, trvale bytom Považská
Teplá 346, 017 05 Považská Bystrica, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Jana Hajná, nar. 22.04.1986, trvale bytom Považská Teplá 346, 017 05 Považská
Bystrica na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025642
Spisová značka: 29K/16/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ĽUDOTEX, textilné a odevné
družstvo, Trenčín v konkurze so sídlom Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín, IČO 00 167 614, ktorého správcom je
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o
návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724
803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36
613 843, na vstup do konkurzného konania takto,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ĽUDOTEX, textilné a odevné
družstvo,
Trenčín
v konkurze
cesta 35,
911 01 Trenčín, IČO 00 167 614,
ktorého
správcom
je
Obchodný
vestník
217/2016so sídlom Zlatovská
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
11.11.2016
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o
návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724
803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36
613 843, na vstup do konkurzného konania takto,
rozhodol
I. Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 28.10.2016 k sp. zn. 29K/16/2009
nasledovne:
- je potrebné odstrániť neúplnosť návrhu vstup do konkurzného konania v časti
podpis
navrhovateľa,
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení
pohľadávok zo dňa
26.11.2014, spolu s Prílohou č. 1 Zmluvy, ktorá jej súčasťou tejto
Zmluvy, uzavretej medzi postupcom
Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551, a
postupníkom EOS KSI Slovensko,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
JUDr. Michal Fiala, sudca
K025643
Spisová značka: 29K/6/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jarmila Šimková, nar. 05.02.1956,
bydliskom Pod hájom 1366/167, Dubnica nad Váhom, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Jarmily Šimkovej, nar. 05.02.1956, bydliskom Pod hájom 1366/167, Dubnica
nad Váhom, sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Mgr. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu
S1559, sa odmena a úhrada výdavkov n e p r i z n á v a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
pohľadávka nebola čo i len z
časti uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje
iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 7.11.2016
JUDr. Michal Fiala, sudca
K025644
Spisová značka: 23K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LMV, s.r.o., IČO 36254746,
Orešianska 11, Trnava, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Mariánovi Jelinekovi, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 329,18 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Učtáreň aOkresného
súdu Trnava
je zákonov
p o v i nnan svojom
á vyplatiť
predbežnému
správcovi odmenu a

úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 993,06 eur z preddavku24
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 52/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Mariánovi Jelinekovi, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 329,18 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 993,06 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 52/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025645
Spisová značka: 23K/26/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ľudovít Tóth, nar.
29.4.1961, 925 71 Trnovec nad Váhom 206, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto

rozhodol

Súd p r i z n á v a JUDr. Michal Straka, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025646
Spisová značka: 23K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TELEKOMUNIKATION
& MORE s.r.o., IČO 44927631, Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo, správcom ktorého je: I&R KONKUIRZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, ks., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, Galanta, o odmene predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi I&R KONKUIRZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ks., so sídlom kancelárie:
Bratislavská 17/26, Galanta, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 63,39 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 860,05 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 96/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi I&R KONKUIRZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ks., so sídlom kancelárie:
Bratislavská 17/26, Galanta, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 63,39 eur.
Obchodný vestník 217/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.11.2016
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 860,05 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 96/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025647
Spisová značka: 23NcKR/12/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Balombeniová, nar. 13.10.1944, Častkov 233, o
návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Anna Balombeniová, nar. 13.10.1944, Častkov 233.
Súd u s t a n o v u j e správcu JUDr. Alenu Kaplanovú, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája 14, 921 01 Piešťany.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas trojročného skúšobného obdobia podliehajú
písomnému súhlasu správcu:
- právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie,
presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení
sumu 150 eur v jednom kalendárnom mesiaci,
- právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou spriaznenou s
dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
- odmietnutie daru alebo dedičstva,
- uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 2400 eur na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníčkou
počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
podľasúd
zákona
č. inštancie
200/2011 Z.spravidla
z. o Obchodnom
vestníku
súde, ktorý napadnuté
uznesenie
vydal. OSlovenskej
sťažnostirepubliky
rozhoduje
prvej
bez nariadenia
zmene a doplnení
niektorých
zákonov zamietne.
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
pojednávania. Ak nie jea osťažnosť
dôvodná,
súd sťažnosť
Ak je sťažnosť
dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia
26 je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2016
Mgr. Barbora Odnogová, vsú
K025648
Spisová značka: 25R/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Štrebová, IČO: 34 758 470,
Javorová 2076/1, 927 01 Šaľa, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Šaľa, č. 220-22001, o
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Helena Štrebová, IČO: 34 758 470, Javorová 2076/1, 927 01 Šaľa.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako šiestich mesiacov
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 10.000 eur,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti),
o)
uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu k
dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
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e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa
náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025649
Spisová značka: 25K/33/2013
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COM - BYT, s. r. o., Alžbetínske námestie
1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka: 24564/T, o návrhu INTEKOM, akciová spoločnosť, IČO: 36 252 774, Medená 5, 811 02 Bratislava na
vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: INTEKOM, akciová spoločnosť, IČO: 36 252 774, Medená 5, 811 02
Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa SIBAMAC, a.s., IČO: 31 321 275, Bojnická 20, 831
04 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 1 949 957,33 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025650
Spisová značka: 25K/19/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eugen Fehér, nar. 28.08.1959, bytom
Školská 992/5, 931 01 Šamorín, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom: Ľudmila Fehérová, nar. 30. 11.
1962, bytom Školská č. 992/5, Šamorín, správcom ktorého je: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie:
Komenského 33, 917 05 Šaľa, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popretie pohľadávok, takto
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e správcovi Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 917 05
Šaľa, lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní, t.j. do 16.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K025651
Spisová značka: 23K/36/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/36/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
07.11.2016

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO: 35 902 124,
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
Veriteľ č. 2 : Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava
o zrušení termínu pojednávania, ktoré je nariadené na deň 08.11.2016 o 15:00 hod. , č. d. 244, 1.
poschodie, budova Okresného súdu Trnava.

JUDr. Jana Wilková
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.11.2016
JUDr. Jana Wilková, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

29

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

K025652
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova
17, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25147/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova 17, Trnava, predbežného
správcu Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.11.2016
JUDr. Jana Wilková, s u d k y ň a
K025653
Spisová značka: 4K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vlasta Stráňayová, nar. 13.1. 1953,
bytom Trnovo 95, 038 41 Košťany nad Turcom, uznesením 4K/8/2015-302 zo dňa 24.3. 2016, v spojení s
uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici 41CoKR/18/2016-345 zo dňa 28.9. 2016 zrušil konkurz pre nedostatok
majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 4.11. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 7.11.2016
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K025654
Spisová značka: 2K/17/2016
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Ľubomír Kubáň, bytom Kľačno 2000/25, 034 01 Ružomberok,
likvidátor dlžníka: Mestský basketbalový klub Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná 49, 034 01 Ružomberok,
IČO: 37 814 184, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mestský basketbalový klub Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná
49, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 814 184.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
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právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025655
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Jablonovský, nar. 21.01.1983, bytom Eduarda
Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Jablonovský, nar. 21.01.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1,
010 01 Žilina
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025656
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955,
bytom Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so
sídlom Vranovská 517/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorého správcom je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie
Na stanicu 16, 010 09 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 08.07.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 116 rok
2016, číslo účtovného dokladu 13/6-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 08.07.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 116 rok
2016, číslo účtovného dokladu 13/6-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025657
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955,
bytom Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so
sídlom Vranovská 517/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorého správcom je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie
Na stanicu 16, 010 09 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 4.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025658
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951,
bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 27, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
fotokópii výpisov z účtov.
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pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Okresný súd Žilina dňa 26.10.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K025659
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO:
36 411 124, uznesením 1R 2/2016-129 zo dňa 21.7. 2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici
41CoKR/26/2016-157 zo dňa 26.9. 2016 zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 4.11. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 7.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K025660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ostružlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 234, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2012 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 2/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 0,00 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 3/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 69,54 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 4/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 0,00 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 5/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 15,38 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 6/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 15,53 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 7/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 14,15 €
Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 8/2016 – príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., mena: Euro, súpisová hodnota: 17,93 €

K025661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, bytom M. R. Štefánika 51, 940
02 Nové Zámky, na deň 22. 12. 2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, Nitra, administratívna budova,
2. poschodie.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, člen štatutárneho orgánu právnickej osoby aj výpis z
obchodného registra účastníka - právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo
poverenia na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K025662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COM - BYT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 288 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2013 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu COM - BYT, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 288 667,
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

Miesto konania: sídlo právneho zástupcu veriteľa SIBAMAC, a.s., Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o.,
Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava
Deň konania: 02.11.2016 (streda)
Čas konania: 10.00 hod.
Zvolávateľ zasadnutia:SIBAMAC, a.s., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 31 321 275, predseda veriteľského
výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru:
1. SIBAMAC, a.s., so sídlom Bojnická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 31 321 275
Konajúca prostredníctvom: Advokátska kancelária AK Hrabovská s.r.o., so sídlomJakubovo námestie 9, 811 09
Bratislava, IČO: 47 251 476, Mgr. Marianna Hrabovská, advokátka a konateľka – na základe plnomocenstva
2.UniCredit Leasing Slovakia,a.s.,so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978
Konajúca prostredníctvom: Nosko & Partners s.r.o., so sídlomPodjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, Mgr. Milena
Nosková, MBA, LL.M, PhD., konateľ a advokát – na základe plnomocenstva.
3.Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Ing. Milada Janíčková – na základe poverenia

Program zasadnutia:
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Hlasovanie o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle žiadosti správcu konkurznej podstaty, aby udelil súhlas so
späťvzatím žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zároveň si neuplatňoval náhradu trov
konania v právnej veci žalobcu SIBAMAC, a.s. proti žalovanému 1: COMENIUS – Pedagogický inštitút –
PedagógiaiIntézet, n.o., žalovanému 2: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., žalovanému 3: JUDr. Štefan Dostál
a žalovanému 4: COM - BYT s.r.o., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom
súde Komárno, č. k. 5Cb/62/2016.“,
3. Hlasovanie o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, aby podal návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku z dôvodu, že
majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.“,
4. Záver.

1.

Prezentácia a otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru o 10.00 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru, pričom skonštatoval, že
zasadnutie bolo zvolané v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR a v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 v spojení s §
38 ods. 3 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, vzhľadom na skutočnosť, že všetci členovia veriteľského
výboru zaslali predsedovi veriteľského výboru hlasovací lístok, prostredníctvom ktorého hlasovali za uznesenia
veriteľského výboru.
2.

Hlasovanie o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle žiadosti správcu konkurznej podstaty, aby udelil súhlas so
späťvzatím žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zároveň si neuplatňoval náhradu trov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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späťvzatím žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zároveň si neuplatňoval náhradu trov
konania v právnej veci žalobcu SIBAMAC, a.s. proti žalovanému 1: COMENIUS – Pedagogický inštitút –
PedagógiaiIntézet, n.o., žalovanému 2: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., žalovanému 3: JUDr. Štefan Dostál
a žalovanému 4: COM - BYT s.r.o., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom
súde Komárno, č. k. 5Cb/62/2016.“
Hlasovanie:
ZA:UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Slovenská konsolidačná,SIBAMAC, a.s.
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor prijal uznesenie v znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle žiadosti správcu konkurznej podstaty, aby udelil súhlas so späťvzatím žaloby o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zároveň si neuplatňoval náhradu trov konania v právnej veci žalobcu
SIBAMAC, a.s. proti žalovanému 1: COMENIUS – Pedagogický inštitút – PedagógiaiIntézet, n.o., žalovanému 2:
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., žalovanému 3: JUDr. Štefan Dostál a žalovanému 4: COM - BYT s.r.o., o určenie
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Komárno, č. k. 5Cb/62/2016.“
Členovia veriteľského výboru nevzniesli námietky proti priebehu ani výsledkom hlasovania.
3.

Hlasovanie o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, aby podal návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku z dôvodu, že
majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.“
Hlasovanie:
ZA:UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Slovenská konsolidačná, SIBAMAC, a.s.
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor prijal uznesenie v znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty odporúčanie podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, aby podal návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku z dôvodu, že majetok úpadcu
nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.“
Členovia veriteľského výboru nevzniesli námietky proti priebehu ani výsledkom hlasovania.
4.

Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že všetci členovia veriteľského výboru zaslali predsedovi veriteľského výboru hlasovací
lístok, prostredníctvom ktorého hlasovali za uznesenia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru
zasadnutie veriteľského výboru o 10:10 hod. ukončil.
V Bratislave dňa 03.11.2016
Predseda veriteľského výboru, podpis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

K025663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – 2.kolo- oznámenie o výsledku dražby
Dražobník:
Mgr. Miloš Ágg, správca, Lužná 6, 851 04, Bratislava
správca konkurznej podstaty, zapísaný v zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom
S1233, správca úpadcu
Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962
Navrhovateľ dražby:
Mgr. Miloš Ágg, správca, Lužná 6, 851 04, Bratislava
správca konkurznej podstaty, zapísaný v zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom
S1233, správca úpadcu
Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962
Úpadca:
Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962
Licitátor:
Mgr. Miloš Ágg, správca, Lužná 6, 851 04, Bratislava
správca konkurznej podstaty, zapísaný v zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom
S1233, správca úpadcu
Dátum, miesto a čas konania dražby:
2.11.2016, o 9.00 hodine na Notárskom úrade Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, 94061 Nové Zámky
Opakovanie dražby: áno.
Druhé kolo dražby vykonal správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov podľa §92 ods. 1 písmeno
d) a odsek 6 zákona číslo 7/2005Z.z. (záväzný pokyn zo dňa 22.4.2016).
Výsledok dražby: dražba úspešná, predmet dražby vydražený záujemcom.
Predmet dražby: nehnuteľnosti- rodinný dom so súpisným číslom 566, postavený na pozemku s parcelným číslom
1603/1, v katastrálnom území Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice, nachádzajúci sa na ulici
Revolučná, orientačné číslo 11, zapísaný na liste vlastníctva číslo 438, pozemok s parcelným číslom 1603/1,
o výmere 343m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 438, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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územie Tekovské Lužany, obec Tekovské Lužany, okres Levice, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej
mape, pozemok s parcelným číslom 1603/2, o výmere 795m2, v katastrálnom území Levice, obec Tekovské
Lužany, zapísaný na liste vlastníctva číslo 438, druh pozemku- záhrady, parcela registra „C“. Majetok bol
zverejnený v súpise majetku úpadcu v Obchodnom vestníku č. 124/2015 dňa 1.7.2015. Predmetom dražby je
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti o veľkosti ½ (2/4).
Opis práv: predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s §92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby
sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv podľa §92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a podľa §93 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z.
Opis stavu: Predmetom dražby je rodinný dom a pozemok, na ktorom je dom postavený. Riziká na užívanie stavby
na bývanie sú, potrebná je oprava a rekonštrukcia stavby.
Poznámky uvedené na liste vlastníctva:
P-70/14 - Upovedomenie Exekútorského úradu v Dunajskej Strede, súd. exek. Mgr. Katarína Szabóová, č.
EX253/13 zo dňa 22.1.2014 - upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na parc. č. 1603/1, 1603/2 k nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 47, 135 zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. , pre
Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962, na parc. č. 1603/1,1603/2 a stavbu
sč. 566 - rodinný dom na parc.č. 1603/1, vo vlastníctve Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava,
narodená 9.5.1962, v 2/4.
Z-1330/14 z 24.2.2014- Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Dunajskej Strede, súd. exek. Mgr. Katarína
Szabóová, č. EX253/13 zo dňa 22.1.2014 – príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti podľa
ustanovenia § 47, 135 zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. , pre Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102
Bratislava, narodená 9.5.1962 na parc. č. 1603/1,1603/2 a stavbu sč. 566 - rodinný dom na parc.č. 1603/1, vo
vlastníctve Mária Horová v konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962, v 2/4.
Titul nadobudnutia vlastníckeho práva: Z-6663/2014 zo dňa 28.10.2014, osvedčenie o dedičstve, 7D117/2014,
Dnot 112/2014 z 20.10.2014, právoplatné 20.10.2014, v.z. 528/14, v ¼ spoluvlastníckeho podielu, osvedčenie o
dedičstve OS v Leviciach 6D 248/2009-19, Dnot 221/09, 4309215349 z 31.3.2010, č.z.-1977/2010 z 8.4.2010- v.z.
151/10, v ¼ spoluvlastníckeho podielu.
Cena dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka predstavuje sumu rovnajúcu sa 10% hodnoty najnižšieho
podania, ktorú musí záujemca zaplatiť k rukám správcu pred zahájením dražby v hotovosti, alebo na účet správcu
vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu 2620769389/1100 (IBAN: SK9211000000002620769389).
Spôsob určenia ceny: Cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným znalcom- Ing.
Štefan Tonhaiser, Kalinčiakovo 162, 93401 Levice, evidenčné číslo znalca 913577, číslo posudku 50/2016, zo dňa
7.4.2016. Cena majetku podľa znaleckého posudku predstavuje 17.400,- eur za celú nehnuteľnosť, 8.700,- za
spoluvlastnícky podiel o veľkosti podielu ½, cena majetku podľa súpisu majetku v konkurznom konaní predstavuje
4.000,- eur za spoluvlastnícky podiel o veľkosti podielu ½.
Minimálne prihodenie: 100,- eur (slovom sto eur).
Poučenie podľa §21 ods 2 až 6 zákona číslo 527/2002Z.z.:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Osvedčujúci notár: Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 94061 Nové Zámky
Správca: Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 851 04, Bratislava
dňa 3.11.2016

K025664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2016 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ako správca úpadcu: Elemír Šipoš, dát. nar.: 25.09.1970, bytom: Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava, týmto
v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok úpadcu mi boli
doručené nasledovné pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:

1. pohľadávka veriteľa: ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, so sídlom: Mlynské nivy 48, Bratislava,
Slovenská republika
o pohľadávka v celkovej sume 74,81 Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – faktúra vo výške 350,57 Eur, splatná dňa 02.06.2014, VS
8001703400, vystavená na základe Zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 04.08.2011;
pôvodný dlh čiastočne uhradený a to dňa 29.07.2014 vo výške 27,76 Eur, dňa 02.09.2014 vo výške
120,- Eur, dňa 01.10.2014 vo výške 128,- Eur;

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
správca úpadcu

K025665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 56 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Bratislava 31. 10. 2016
Vec: Záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava pod sp. zn. 23K/16/2015 zo dňa 5. 6. 2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Silvia Jarabiková, nar. 8. 11. 1975, 919 56 Kátlovce 42 (ďalej len „Úpadca“) a za správcu bol ustanovený
JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica (ďalej len „Pôvodný správca“). Uznesením
Okresného súdu Trnava pod sp. zn. 23K/16/2015 zo dňa 25. 9. 2015 bol Pôvodný správca odvolaný a do funkcie
správcu bola ustanovená B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01 Piešťany (ďalej
len „Správca“).
Listom zo dňa 19. 10. 2016, doručeným spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava (ďalej len „SLSP“) dňa 21. 10. 2016 Správca predložil SLSP, ako zástupcovi
veriteľov, Žiadosť o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania hnuteľného majetku Úpadcu (ďalej len
„Žiadosť o uloženie záväzného pokynu“), a to hnuteľných vecí:
č. súp. zložky

iná majetková hodnota

súpisová hodnota

15

základná kuchynské linka 210 cm, r. v. 2012

100,- €

16

zelená rohová rozkladacia sedacia súprava, r. v. 2011

200,- €

zahrnutých do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 201/2016 zo dňa 19. 10. 2016 pod č. K023951
(ďalej len „Predmet speňažovania“).
Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojením s ustanovením § 83 ods. 1 písm. a)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) súhlasí s návrhom na speňaženie Predmetu speňažovania uvedenom v Žiadosti
o udelenie záväzného pokynu, a to podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového konania, a to
každú súpisovú položku osobitne. Zároveň vám ako Správcovi konkurznej podstaty ukladá záväzný pokyn na
speňaženie Predmetu speňažovania tak, ako je uvedené v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K025666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 16256/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Peter Čilek, nar. 11.01.1973, bytom Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča, zvoláva
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.12.2016 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.12.2016 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
11:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. § 107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K025667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Maľcovská Knapová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6765/57, 080 01 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2016 S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Tkáčska 2, Prešov, 3. poschodie v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00
hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese
správcu, telefonicky na tel. č.: 051/7581847, GSM: 0915 954 713, e-mail: fabianadrian@gmail.com

K025668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cintula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2016 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anton Cintula, nar. 30.05.1954, bytom: Tallerova
7, 811 02 Bratislava, občan SR, zverejňuje v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové
súpisové zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Hnuteľné veci:
Por.
SZM

č.
2.
3.

Súpisová
hodnota

Druh a opis
motorové vozidlo ŠKODA FELICIA,
VIN: TMBEFF614V0458414, kategória: M1, druh karosérie:
AA sedan, farba: modrá, v premávke od 12/1996
motorové vozidlo ŠKODA FELICIA, VIN: TMBEEF613X0156490, kategória: M1, druh karosérie: AA
sedan, farba: biela, v premávke od 11/2006

200 €
300 €

Zapísané
dňa
04.11.2016
04.11.2016

JUDr. Michaela Voleková, správca

K025669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu v mesiaci 09/2016 vo výške 502,86 Eur na účet úpadcu
vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K025670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN BRAND FOOD DISTRIBUTION s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 356 495
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 49/2016 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 49/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, správca úpadcu: SOVEREIGN BRAND FOOD DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11
Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495, „v konkurze“, oznamuje veriteľom úpadcu, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, číslo účtu, na ktoré je možné skladať kauciu 350 €,
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, za účelom popretia pohľadávky.
Účet je vedený vo VÚB, a.s., pobočka Zvolen, č. účtu: SK15 0200 0000 0037 4701 9758.

Vo Zvolene, 8. 11. 2016

JUDr. Vladimír Flíder

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca

K025671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu
: IE group, a. s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: T.O.P. AUTO Bratislava, a. s.
Sídlo: Rožňavská 30, Bratislava
IČO: 35 721 014
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 665,96 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 08.11.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 212
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 08.11.2016

K025672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

NÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Finančné prostriedky dlžníka, poukázané na účet správy podstaty
Súpisová hodnota: 1.000,00 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K025673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K /21/2014 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena sídla správcu:
JUDr. Miroslav Vereb, Šoltésovej 5, 040 01 Košice, správca úpadcu STRAMON, s. r. o., so sídlom Južná trieda č.
93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice (zmena sídla), v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od
08.00 - 12.00 hod. a od 13.00 -15.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 0905 552263.
Košice, 07.11.2016
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K025674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šály
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46/26, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2012 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/23/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
I.
I.I

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV
Úvodné ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1K/23/2012 zo dňa 03.07.2012 bol na majetok dlžníka
Miroslav Šály, nar. 17.05.1983, bytom Školská 46/26, 968 01 Nová Baňa (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a
do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie SNP 74/28, 960 01 Zvolen (s
vtedajším sídlom kancelárie Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica), správca zapísaný v zozname správcov
vedeným MS SR pod č. S1254 (ďalej aj „správca“).
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca
pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
V zmysle § 101 ods. 2 ZKR „Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov
výťažkov oddelených podstát.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods. 2 ZKR „Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v
akom rozsahu.“
V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a
rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis
skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 11.07.2012 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1K/23/2012 v Obchodnom
vestníku SR č. 132/2012, vyhlásený na majetok úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš
Kohút, so sídlom kancelárie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311 (vtedy so sídlom Hurbanova 14A, 974 01
Banská Bystrica).
Prvá schôdza konkurzných veriteľov sa konala dňa 12.10.2015 o 09:15 hod. na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen,
2. poschodie, veľká zasadacia miestnosť č. 317. Prvá schôdza konkurzných veriteľov bola uznášaniaschopná,
nakoľko sa na schôdzu veriteľov dostavili traja zástupcovia veriteľov, oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
V zmysle § 107 ods. 2 ZKR bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Banská
Bystrica.
Zo strany správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len
všeobecná podstata.
Správca bezprostredne po svojom ustanovení do funkcie vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových
hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie na základe vlastného šetrenia, ako
aj došlých súčinností od dožiadaných subjektov, že majetkovú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky:
Iné majetkové hodnoty:
Popis

Súpisová hodnota v €

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Peňažné pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Meno a priezvisko/ názov Dlžník - ulica, Dlžník
dlžníka
číslo
mesto

- Dlžník
PSČ

- Dlžník
IČO

Deň vydania: 11.11.2016

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac august 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac september 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac október 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac november 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac december 2012

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac január 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac február 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac marec 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac máj 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac jún 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac august 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac september 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac október 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac november 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac december 2013

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 171,22 € zrážky zo mzdy za mesiac január 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac február 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac marec 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac máj 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac jún 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac august 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac september 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac október 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac november 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac december 2014

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac január 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac február 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac marec 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac máj 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac jún 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac august 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac september 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac október 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac november 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac december 2015

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac január 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac február 2016
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Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac marec 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac máj 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016

Supermarket, s.r.o.

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

45 918 694 172,06 € zrážky zo mzdy za mesiac august 2016

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012

na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
na základe Zmluvy o
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Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Peter Šály

Školská 46/26 Nová Baňa

968 01

Daňový
Bystrica

úrad

Banská

Nová 13

Banská
Bystrica

Deň vydania: 11.11.2016

Mesačná splátka uhradená na základe Zmluvy
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená na základe Zmluvy
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená na základe Zmluvy
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená na základe Zmluvy
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Mesačná splátka uhradená na základe Zmluvy
150,00 € pôžičke zo dňa 02.05.2012
Preplatok z podaného daňového priznania k dani
230,82 € príjmov FO

974 04

o
o
o
o
o
z

Pohľadávky z účtu:

Číslo účtu

Banka

Súpisová hodnota

IBAN: SK7309000000005065145756

Slovenská sporiteľňa, a.s.

2,22 €

Správca v súvislosti s speňažovaním majetku vo vlastníctve úpadcu uvádza nasledovné:
Správca podaním zo dňa 24.07.2012 vyzval spoločnosť SUPERmarket, s.r.o., so sídlom Školská 46/26, 968 01
Nová Baňa, aby všetky splatné mzdy Úpadcu boli v zmysle § 44 ods. 3 ZKR a v rozsahu § 72 ods. 2 ZKR
poukazované odo dňa doručenia tejto žiadosti na konkurzný účet.
Dňa 26.07.2012 správca Žiadosťou o zloženie nespotrebovanej časti preddavku požiadal o vyplatenie nevyplatenej
časti preddavku určenej na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE
NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
A.

VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich
speňaženia:
Tab. č. 1: Všeobecná podstata - príjmy zo speňaženia:
Opis súpisovej zložky majetku

Výťažok na danú súpisovú
Spôsob speňaženia súpisovej zložky
zložku v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
663,88 €
predbežného správcu

zabezpečením peňažných prostriedkov

Kreditný úrok

zabezpečením finančných prostriedkov

2,22 €

Preplatok z podaného daňového priznania k dani z príjmov
230,82 €
FO

Daňový úrad Banská Bystrica

Pohľadávka zo Zmluvy o pôžičke zo dňa 01.05.2012

5 400 €

Peter Šály, bytom Školská 46/26, 968 01 Nová
Baňa

Zrážky zo mzdy Úpadcu

8 584,24 €

SUPERmarket, s.r.o., so sídlom Školská 46/26,
968 01 Nová Baňa

SPOLU

14 878,94 €

Podľa ustanovenia § 91 ods. 4 ZKR platí:
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„O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne pre
všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku
správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak správca
spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný výťažok
správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza
z hodnoty uvedenej v súpise.”
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 14 878,94 EUR.
B.

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa ustanovenia § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne
podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti
všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a
uspokojenia:
Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 5 ZKR) - prehľad:
Právny dôvod

Veriteľ

súčinnosť bánk

banky

Poplatok
za
bankového účtu

vedenie Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Celkom v EUR

69,82€

19,60
€

odmena správcu do konania JUDr.
Tomáš
663,88 €
prvej schôdze veriteľov
Kohút, správca

Cestovné náhrady

JUDr.
Tomáš
999,- €
Kohút, správca

daň z úroku

Slovenská
sporiteľňa, a.s.

poplatok
konanie

za

0,23
€

konkurzné JUDr.
Tomáš
Kohút, správca
29,00 €

odmena
správcu
speňaženie majetku

za JUDr.
Tomáš
Kohút, správca
850,55 €

budúce náklady spojené s JUDr.
Tomáš
ukončením konkurzu
Kohút, správca
20,00 €

Čas vzniku
Čas a rozsah uspokojenia
(rok)

Priradenie
k
príslušnej podstate

2012

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

2012-2015

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

2012

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

2012-2016

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

2014-2015

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

2016

Pri rozvrhu

všeobecná podstata

2016

Pri rozvrhu

všeobecná podstata

2016

Pri rozvrhu

všeobecná podstata

SPOLU
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2 662,40 €

Správca postupom podľa ustanovenia § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku úpadcu tvoriacim
všeobecnú podstatu úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2 662,40 EUR.
1.

K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica vo
výške 663,88 €.
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:
pri odmene za speňaženie iných peňažných pohľadávok vypočítal odmenu ako 5% zo základu (§
17 ods. 2 vyhlášky),
pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením vypočítal
odmenu ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze
veriteľov.

V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 717,39 EUR +
20% DPH, t.j. 860,87 EUR. Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu
rozvrhu.
2.

K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
(ďalej len „ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”
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Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 ZoSP platí:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak
suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319
eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3
319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu
S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (14 709,10 EUR = 14 709
EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 29,- EUR.
C.

SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

14 881,16 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2 662,40 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

12 218,76 EUR

D.

NÁVRH ROZVRHU

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci úpadcu Miroslav Šály, nar. 17. 05. 1983, bytom Školská 46/26, 968 01
Nová Baňa, vedenej pred Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/23/2012 o návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 20.09.2016.
r o z h o d o l:
Okresný súd Banská Bystrica vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ
u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 20.09.2016 podľa návrhu správcu
nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

14 881,16 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2 662,40 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

12 218,76 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
Zistená

suma Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie
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Veriteľ

Zistená
suma Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie
pohľadávok veriteľov
zistených pohľadávok
veriteľov dlžníka

HOMECREDIT SLOVAKIA, a.s.

266,15 €

0,24 %

28,84 €

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
304,32 €
Insurance Group

0,27 %

32,98 €

McGrath & Arthur s.r.o.

17744,79 €

15,74 %

1 922,85 €

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

11 586,61 €

10,28 %

1 255,54 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

81 049,20 €

71,88 %

8 782,59 €

Slovenská republika - Krajský súd v
92,94 €
Bratislave

0,08 %

10,07 €

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

1 715,53 €

1,52 %

185,90 €

SPOLU

112 759,54 €

100,00%

12 218,76 €

JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu Miroslav Šály

K025675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 191 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbanek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola verejného ponukového konania
Správca úpadcu: EAST INVEST s.r.o. so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880 v súlade s ust. §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako i v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 8. 8. 2016 vykonal v OV
č. 205/2016 zo dňa 25. 10. 2016 zverejnenie 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného
majetku úpadcu uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/2016
dňa 11. 4. 2016 pod položkou K007954. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom registri.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania prihlásili dvaja záujemcovia na odkúpenie hnuteľného majetku –
osobné vozidlo ŠKODA OCTAVIA, farba: modrá metalíza, rok výroby: 2000, ev. č. TV 666AT. Bolo konštatované,
že formálne a vecné náležitosti oboch ponúk boli splnené.
Ako úspešnú správca vyhodnotil ponuku na odkúpenie predloženú Ing. Annou Mokrou, bytom Ibrányiho 1241/13,
077 01 Kráľovský Chlmec, ktorá za vyššie uvedené vozidlo navrhla kúpnu cenu 1 210,- €. Neúspešný záujemca –
Martin Lakota, bytom J. Amosa Komenského 293/10, 962 33 Budča za odkúpenie vozidla navrhol kúpnu cenu
1 022,- €.
JUDr. Jozef Urbánek, správca
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K025676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 27. 10. 2016 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale
bytom Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/11/2016,
doručená prihláška pohľadávky veriteľa Martin Trojan vo výške 4.800,- €.
Prihláška veriteľa Martin Trojan bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 3.
V Trenčíne , dňa 07.11.2016
JUDr. Danica Birošová, správca

K025677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K /79/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena sídla správcu:
JUDr. Miroslav Vereb, Šoltésovej 5, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č.
31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice (zmena sídla), v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od
08.00 - 12.00 hod. a od 13.00 -15.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 0905 552263.
Košice, 07.11.2016
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K025678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Káplócky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 257 766
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/31/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/31/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Peter Káplócky, nar.: 05.02.1978, trvale
bytom: Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Káplócky, IČO: 41 257 766,
s miestom podnikania: Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa podľa § 82 ods. 2 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Peter Káplócky, nar.: 05.02.1978, trvale bytom: Topoľčianska
3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Káplócky, IČO: 41 257 766, s miestom podnikania:
Topoľčianska 3203/20, 851 01 Bratislava - Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/31/2016, Mgr.
Marek Piršel ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné
veci:

P.č.

Popis

Ponúknutá cena v EUR

1.

Motorové vozidlo ŠKODA Superb Combi

=4000,-€

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Čakanoch je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode
termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bude ukončená do 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia
predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku
všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne správcu.
6. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca
veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
Mgr. Marek Piršel, správca

K025679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale bytom Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/11/2016, správca úpadcu JUDr. Danica Birošová ,so sídlom
Piaristická 46, 911 06 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Piaristická 46, 911 06 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

V Trenčíne dňa 08.11.2016

JUDr. Danica Birošová – správca

K025680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu VITAL a.s., IČO: 36 381 250, sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina týmto
oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 4K/11/2015 nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Uhoľná 9, 010 01 Žilina počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si
vopred so správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 08.11.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K025681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 01 Prievidza III. Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, trvale bytom J. Roháča 906/3, Prievidza III.
Necpaly, 971 01 zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na Piaristickej ul.
44 v Trenčíne dňa 20.12.2016 o 10:00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční 30 minút pred konaním schôdze, t.j. od 09:30 do 10:00 hod. Pri prezentácii je
potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší, ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

V Trenčíne, dňa 08.11.2016
JUDr. Danica Birošová - správca.

K025682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu VITAL a.s., IČO: 36 381
250, sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Žilina, č.k. 4K/11/2015 zo dňa 31.10.2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 213/2016 zo
dňa 07.11.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Cabadajová, správca, so
sídlom Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
VITAL a.s., ID No.: 36 381 250, seat at: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, Slovakia our duty is to inform you, that
the District Court in Zilina No. 4K/11/2015 dated 07.11.2016 and promulgated in the Commercial bulletin No.
213/2016 from 07.11.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Maria
Cabadajova, seat: Uhoľná 9, 010 01 Zilina Slovakia as the trustee of the bankrupt.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§
28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

58

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.

V Žiline/In Zilina 08.11.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca/the trustee of bankrupt

K025683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bocko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Mašurku 951, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta

2

851 04

3 584,76 EUR

Bratislava

SKP, k.s., správca

K025684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
(4. kolo dražby)
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:

Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001
Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO:

46 224 351

Navrhovateľ dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Deň vydania: 11.11.2016

Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO:

46 224 351

Dátum konania dražby:

10.01.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

opakovaná dražba (4.kolo dražby)

Predmet dražby:
NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM
Ulica, orientačné
vchodu

P. č. Popis

1.

číslo Parcelné
číslo

Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

189

LV
č.

Štát, Obec,
územie

Kat. Súpisné
číslo

519 SR, Jelšava, Jelšava76

Spoluvlast.
podiel

1/1

NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
P.
č.

Popis

2.

Pozemok na ktorom je postavená vyššie Zastavané
špecifikovaná stavba
nádvoria

plochy

a

3.

Spoločný dvor

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Druh

Parcelné
číslo

LV č.

Štát, Obec, Kat. Výmera
územie
v m2

Spoluvlast.
podiel

189

519

SR,
Jelšava

Jelšava,

138

1/1

193/1

1043

SR,
Jelšava

Jelšava,

264

12/48
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Popis predmetu dražby:
Stavba so súpisným číslom 76 postavená na parcele 189 - Rodinný dom, ktorá je evidovaná na liste
vlastníctva 519 Okresným úradom Revúca, katastrálnym odborom, pre obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava
spolu s pozemkov na ktorom je stavba postavená t. j. pozemok „KN-C“ parc. č. 189 - Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 138 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 519 vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálny
odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/48 na pozemku „KN-C“ parc.
č. 193/ 1 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1043 vedenom
Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava.

Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou, podkrovie nie
je využívané na bývanie. Predmet dražby sa nachádza v centre mesta, v okolí sa nachádzajú rodinné domy
podobného veku. Predmet dražby – rodinný som spolu s pozemkom, na ktorom je postavený je radový dom na
spoločnom dvore, ležiaci na rovinatom pozemku na výškovej úrovni ulice.

V dosahu domu je autobus. Rodinný dom nie je využívaný na bývanie. Predmetný spoluvlastnícky podiel
je podielom na spoločnom dvore a leží na susednej parcele, na ktorej je postavená vyššie špecifikovaná stavba.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
·

Daňový úrad Banská Bystrica na základe rozhodnutia č. 9600503/5/2243570/2014/Jask zo dňa 10.7.2014,
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - vzniklo prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom
nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 138m2 a stavba rodinný dom č. s. 76 na p. č. 189 - Z-1226/2014 - 450/14.

·

Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Rozhodnutie č. 9600503/5/3474638/2014/Jask zo dňa 15.7.2014 –
vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu
dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2, stavba rodinný dom
súp. číslo 76 na p. č. 189 - Z-1363/2014 - 455/14

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Meno znalca:

znaleckým posudkom

Ing. Ondrej Kvetko
Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca

Znalecký posudok:
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:
Všeob. cena stanovená znal. posudkom:
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

č. 81/2016
05.05.2016
5.300,- EUR
3.180,- EUR
500,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.000,- EUR

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania
dražby v mieste konania dražby alebo

b) na bankový účet dražobníka vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001,
pod variabilným symbolom 1056, pričom účastník dražby je povinný preukázať
dražobníkovi pripísanie sumy dražobnej zábezpeky na účet dražobníka.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných
prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový
účet dražobníka;

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý
predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po
skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia
dražby alebo od upustenia od dražby.

Úhrada ceny
dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa
dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením.
Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť
dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka: 14.12.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 21.12.2016 o 09:00 hod.

Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a
poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka kontaktovať na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka kontaktovať na
t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e- mailu na
adrese: skodova@restrukturalizacia.net. Súčasne by sme chceli záujemcov
požiadať, aby sa na ohliadku nahlásili minimálne deň vopred z dôvodu
technického a personálneho zabezpečenia ohliadky.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu
dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník
po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poučenie:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 08.11.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca

K025685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Škumát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Peter Škumát, nar. 13.09.1966, trvale bytom Hlboká cesta 4115, 038 61 Vrútky,
konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Žilina, pod spis. zn.: 2K/40/2013, týmto v zmysle ustanovenia §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) správca konkurznej podstaty BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, zverejňuje návrh
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty bez pohľadávok proti podstate: 17 541,15
EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 4 325,58 EUR.
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu vo výške 13 215,57 EUR, a to nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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p.č. Veriteľ

IČO

Celková zistená suma

Podiel

Suma na účel uspokojenia

1

Československá obchodná banka, a.s.

36 854 140

983,36 EUR

1,5510 %

204,97 EUR

2

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00 151 653

9 491,89 EUR

14,9712 %

1 978,53 EUR

3

Poštová banka, a.s.

31 340 890

14 769,31 EUR

23,2950 %

3 078,57 EUR

4

Tatra banka, a.s.

00 686 930

493,77 EUR

0,7788 %

102,92 EUR

5

Home Credit Slovakia, a.s.

36 234 176

4 812,40 EUR

7,5904 %

1 003,11 EUR

6

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

31 335 004

25 346,75 EUR

39,9784 %

5 283,36 EUR

7

Comsumer Finance Holding, a.s.

35 923 130

3 484,71 EUR

5,4963 %

726,37 EUR

8

Všeobecná úverová banka, a.s.

31 320 155

3 766,37 EUR

5,9405 %

785,07 EUR

9

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

35 807 598

252,63 EUR

0,3985 %

52,66 EUR

100 %

13 215,57 EUR

SPOLU

VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu na vyššie uvedenú adresu správcovskej kancelárie alebo
emailom na office@bankruptcy.sk oznámili svoje čísla účtov a variabilný symbol, pod ktorým má správca
prislúchajúcu časť z rozvrhu výťažku zaslať.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.

K025686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna
hodnota a mena

Druh

Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 10/2016.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

246,30

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca
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K025687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
42,46
Správcovský účet
1/1
mesiace 09/2016

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
42,46

JUDr. Jozef Majorán, správca

K025688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Lukáš Spišiak, nar. 4.11.1989, bytom 976 37 Hrochoť,
Hlavná ulica 208/30 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do
14:00 hod v kancelárii správcu na SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na
elektronickej adrese bogdani@insolvency.sk.

Veľký Krtíš, 8.11.2016

K025689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 191 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
31K/63/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu EAST INVEST s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880 v súlade s ust. §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vykonal v OV č. 205/2016 zo dňa 25. 10. 2016 zverejnenie 1. kola verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise oddelenej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 92/2016 dňa 13. 5. 2016. V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden
záujemca.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K025690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Lukáš Spišiak, nar. 4.11.1989, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Lukáš Spišiak, born on 4th of
976 37 Hrochoť, Hlavná ulica 208/30 oznamujem, že bol na November 1989,RAPTUS s.r.o., residing at976 37 Hrochoť, Hlavná
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. ulica 208/30, Slovak republic hereby I inform you, that District Court in
zn. 2K/74/2016 zo dňa 28.10.2016 uverejnenom v Obchodnom Nitra declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
vestníku č. 212/2016 zo dňa 4.11.2016 vyhlásený konkurz úpadcu trustee of the bankrupt by its resolution No. 2K/74/2016 dated 28th of
a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
October 2016 and published in the Commercial bulletin No. 212/2016
dated on 4th of November 2016.
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom
declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
sec. 8 BRA).
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všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
sec. 8 BRA).
ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani currency without reference exchange rate of European Central Bank or
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí,
petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2
application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
Veľký Krtíš, 8.11.2016

In Veľký Krtíš on 8th of November 2016

K025691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
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Číslo s.p.
16

Popis
Zrážka zo mzdy za 10/2016

Dátum zápisu
08.11.2016

Deň vydania: 11.11.2016

Súpisová hodnota
165,55 €

V Bratislave, dňa 08.11.2016

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K025692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 2R/4/2011 vedenom na majetok úpadcu
ZEPRIS s.r.o., so sídlom Rovinka č. 324, 900 41 Rovinka, IČO: 35 761 024

Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zn. správcu S 1436
Spis. značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Dátum:
07.11.2016

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Hlasovanie o uložení záväzného pokynu – speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu

3)

Záver
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Prítomní:
Správca: I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.,
Predseda VV Veriteľ SUCHÉ MIESTO s.r.o. v konkurze, za ktorého koná správca konkurznej podstaty AB
restructuring k. s., písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 07.11.2016
Člen VV

Veriteľ BANCOO s.r.o., písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 28.09.2016

Člen VV

Veriteľ Železnice Slovenskej republiky, písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 05.10.2016

K bodu 1):

Otvorenie zasadnutia

Podľa ustanovenia § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”): „Za uznesenie veriteľského výboru možno
hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):

Hlasovanie o uložení záväzného pokynu – speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu

Predseda VV vyzval prítomných členov na hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na speňaženie súboru
hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 97/2012 pod značkou záznamu K006488 dňa
22.05.2012 v znení jeho opravy zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 182/2016 pod značkou záznamu
K021787 dňa 22.09.2016 (ďalej len „Súbor hnuteľného majetku“), v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR, t.j. prostredníctvom ponukového konania organizovaného správcom, za podmienok bližšie špecifikovaných
v návrhu záväzného pokynu.
O žiadosti správcu zo dňa 22.09.2016 na uloženie záväzného pokynu na speňaženie súboru hnuteľného majetku
hlasovali predseda a jednotliví členovia VV nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
·
·
·

SUCHÉ MIESTO s.r.o.
BANCOO s.r.o.
Železnice Slovenskej republiky

Proti:
·

Nikto

Zdržal sa:
·

Nikto

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZEPRIS s.r.o
zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu v znení, ako bol predložený listom
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zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu v znení, ako bol predložený listom
správcu zo dňa 22.09.2016, sp. zn. 2R/4/2011 S 1436.“

K bodu 3):

Záver:

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný
a zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod. ukončil.
Po skončení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru o priebehu zasadnutia veriteľského
výboru vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Zápisnicu vyhotovil:
Za predsedu veriteľského výboru SUCHÉ MIESTO s.r.o. v konkurze

________________________________
Mgr. Alexej Vašek
komplementár
AB restructuring ks.
správca úpadcu SUCHÉ MIESTO s.r.o. v konkurze

V Bratislave, dňa 07.11.2016

K025693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 3, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316, sp. zn. 1R/9/2015 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku
veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30796482 v celkovej
sume 130,00 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K025694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černockého 2, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 782 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/36/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu TP Hotel Družba s.r.o., IČO: 35 782 706, sídlom
Černockého 2, 831 05 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení v spojení s § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, v
pracovných dňoch v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237434. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky
mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K025695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černockého 2, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 782 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/36/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/36/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu TP Hotel Družba s.r.o.,
IČO: 35 782 706, sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/36/2016 zo dňa 28.10.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 07.11.2016 uverejnením v OV 213/2016 pod značkou K025142.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian
Mikuš, správca, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 8K/36/2016.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: TP Hotel Družba s.r.o., IČO: 35 782 706, sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava (hereinafter only
„the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8K/36/2016
dated 28th October 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate. The bankruptcy was declared on 07th
November
2016
publication
in
OV
213/2016https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) brand K025142.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 8K/36/2016.
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).

Ing. Marian Mikuš, správca

K025696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2016 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Štefan Šimek, nar.: 04.06.1984, trvale bytom M.R. Štefánika 1324, 908 41
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Štefan Šimek, nar.: 04.06.1984, trvale bytom M.R. Štefánika 1324, 908 41
Šaštín-Stráže, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23K/31/2016, týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
veriteľa
- Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, na celkovú sumu 3 989,56 € (z toho istina 2 807,97 €, úroky 1 101,96 €,
úroky z omeškania 79,63 €)

K025697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Schieberová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekurisova 1927/23, 84102 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2016 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu
S1672 úpadcu – Mária Schieberová, bytom: Sekurisova 1927/23, 841 02 Bratislava, nar.: 08.04.1980, č.k.:
6K/34/2016 v zmysle §32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave OTP Banka Slovensko, a.s., účet č.: IBAN: SK31 5200
0000 000 1721 4961, BIC/SWIFT kód banky: OTPVSKBX.
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Ivana Sláviková
správca

K025698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Mikuláši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec 370, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 38/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 38/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako správca
konkurznej podstaty úpadcu Matúš Mikuláši, sp. zn. 2K 38/2015 zverejňuje týmto opravu v rozvrhovej časti Návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 24.10.2016 v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený dňa 24.10.2016 v Obchodnom vestníku č.
204/2016 pod číslom K024310, nakoľko pri vyčíslení pohľadávok proti podstate došlo k písacej chybe, ktorá sa
prejavila v rozdiele 0,02€. Správne údaje sú nasledovné:
II. Rozvrhová časť
Pohľadávky proti podstate:
1.Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov.............................................
2.Odmena správcu z výťažku......................................................................
3.Výdavky správcu (popl.za zrušenie a vedenie účtov)

663,88 €
2 685,74 €

...................

105,00 €

4.Výdavky správcu – cestovné ...................................................................

116,60 €

5.Výdavky so správou konkurz. podstaty ...................................................

858,59 €

6.Výdavky správcu – (tel. a kancel. potreby, poštovné, ost.rež.nákl.) .......

425,99 €

7.Poplatky za poskytnutie súčinnosti bankám ............................................

228,82 €

8.Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2% z výťažku) .............................

39,50 €

Pohľadávky proti podstate v celkovej sume:

..............

5 124,12 €

Ostatné údaje uvádzané v Návrhu rozvrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 204/2016 dňa 24.10.2016, zostávajú nezmenené.

Za správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K025699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mičudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2014 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Janka Mičudová, nar. 20.09.1973, bytom A. Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina
oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a ďalej oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako
rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť
e-mailom: info@lexcreditor.sk alebo telefonicky na čísle: +421 2 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K025700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Trník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 103, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1958
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/50/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/50/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Štefan Trník, bytom 958 03 Pažiť 103, nar.: 02.04.1958 (ďalej aj ako
len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty:

Konečný rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate: VŠEOBECNÁ ČASŤ
OPIS PRIEBEHU KONKURZNÉHO KONANIA S OHĽADOM NA VŠEOBECNÚ PODSTATU
Časový údaj

Právne významná skutočnosť

Poznámky

21.2.2013

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.02.2013, Uznesenie o vyhlásení konkurzu uverejnené v
spis. zn.: 29K/50/2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Obchodnom vestníku SR č. OV: 36/2013 zo dňa
úpadcu.
20.02.2013 pod zn. K002769

12.4.2013

Súpis majetku patriaci do všeobecnej podstaty

Oznam uverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
OV: 71/2013 zo dňa 12.04.2013 pod zn.: K006326

27.5.2013

Uskutočnenie prvej schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
uverenený v Obchodnom vestníku SR č.
OV:71/2013 zo dňa12.04.2013 pod zn.: K006327

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26.4.2013

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú Oznam uverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
zložku majetku (peňažné pohľadávky)
OV: 81/2013 zo dňa 26.04.2013 pod z. K007402

4.6.2013

Odvolanie pôvodného správcu z funkcie a ustanovenie
Oznam uverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
HMG Recovery, k.s so sídlom Soblahovská 7262, 911 01
OV:106/2013 zo dňa 04.06.2013 pod z. K009966
Trenčín, IČO: 46 333 908, značka správcu S 1565

13.10.2015

Uloženie záväzného pokynu na predaj peňažných Zloženie záväzného pokynu uverejnené v
pohľadávok od zástupcu veriteľov Leasing slovenskej Obchodnom vestníku SR č. OV: 196/2015 zo dňa
sporiteľne a.s.
13.10.2015 pod z. K022212

20.10.2015

Uverjnenie I. kola verejného ponukového konania na Uverjnené v Obchodnom vestíku SR č. OV:
speňaženie peňažných pohľadávok
201/2015 zo dňa 20.10.2015 pod zn. K022731

18.11.2015

Uverjnenie II. kola verejného ponukového konania na Uverjnené v Obchodnom vestíku SR č. OV:
speňaženie peňažných pohľadávok
221/2015 zo dňa 18.11.2015 pod zn. K024965

17.12.2015

Uverjnenie III. kola verejného ponukového konania na Uverjnené v Obchodnom vestíku SR č. OV:
speňaženie peňažných pohľadávok
242/2015 zo dňa 17.12.2015 pod zn. K027325

25.5.2016

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov uverenený v
Konanie schôdze veriteľov za účelom voľby zástupcu
Obchodnom vestníku SR č. OV: 86/2016 zo dňa
veriteľov.
03.05.2016 pod zn.: K010164

19.9.2016

Oznam uverejnený v Obchodnom vesntíku SR č.
Uverjeneý oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
OV: 179/2016 zo dňa 19.09.2016 pod zn.
podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
K021368

Konečný rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate

Označenie a rozpis speňaženého majetku vo všeobecnej podstate
Označenie
zložky súpisu Popis zložky súpisu majetku
majetku

Spôsob
speňaženia

Označenie
nadobúdateľa

Výťažok

Peňažná
pohľadávka

Hotovosť Úpadcu

Zabezpečenie

_

1 700,00
€

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka z účtu v banke, č. u.: 260876164/0900, vedený v
peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 27 Zabezpečenie
Bratislava, IČO: 00 151 653

_

8,32 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 7.601,41 € so 14,75% úrokom z omeškania
od 23.03.2007 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 941,65 € Speňaženie
evidovanej voči dlžníkovi: René Kopečný – MARKO, IČO: 35 254 271, pohľadávky
dátum narodenia: 06.07.1968, trvale bytom Horská 1311/12, Partizánske

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka z poskytnutej pôžičky vo výške 92.947,97 € s 9,5%
úrokom z omeškania od 01.02.2007 do zaplatenia evidovanej voči Speňaženie
dlžníkovi: Renáta Samuhelová, dátum narodenia: 16.08.1964, trvale bytom pohľadávky
Vajanského 280/21, Topoľčany

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka z poskytnutej pôžičky vo výške 11.617,87 € s 8,5%
úrokom z omeškania od 01.01.2009 do zaplatenia a trov konania vo výške Speňaženie
174,00 € evidovanej voči dlžníkovi: Helena Piešová, trvale bytom Klátová pohľadávky
Nová Ves, číslo domu 524

Deň vydania: 11.11.2016

Ing. Jána Križka, bytom
Lidická 187/7, 031 05 121,00 €
Liptovský Mikuláš

Iná
peňažná Podielové listy, počet podielov 2178 - Tatra Asset management správ. spol.
Zabezpečenie
pohľadávka
a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968

_

72,42 €

Iná
peňažná Zrážky z iného príjmu, mesačný príjem Úpadcu podilehajúci konkurzu, Speňaženie
pohľadávka
zrážky z invalidného dôchodku
pohľadávky

_

3 418,15
€

_

1,02 €

Peňažná
pohľadávka

Úroky
vo
forme
kreditných
príjmov
na
účte
číslo
SK
1411000000002921896138 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., Zabezpečenie
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930

5 320,91
€

Spolu rozvrhovaný výťažok

Určenie podielu všeobecnej podstaty uspokojovanej týmto rozvrhom na pohľadávkach proti podstate
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania majetku Úpadcu

5 320,91 €

Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania všeobecnej podstaty Veriteľa Úpadcu, ktorý je týmto rozvrhom
5 320,91 €
uspokojovaný
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Deň vydania: 11.11.2016

Podiel výťažku oddelenej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate v %

100,00%

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne náklady konkurzu a náklady
speňažovania dotknutej podstaty)
Suma
Dôvod
a Celková
pohľadávky
Dátum
rozsah
suma
Právny
dôvod
vzniku
Dátum
úhrady Priradené
proti podstate
Veriteľ
vzniku
priradenia k pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
k podstate
priradená
k
pohľadávky
oddelenej
proti
rozvrhovanej
podstate
podstate
podstate

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

20.12.2012

7.1.2013

7.1.2013

17.1.2013

6.3.2013

6.3.2013

20.12.2012

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
10,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

10,00 €

7.1.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

7.1.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

17.1.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

6.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

6.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

súvisí
nákladmi

s
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Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

Slovenská
pošta,a.s.

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

Konkurzy a reštrukturalizácie

11.3.2013

12.3.2013

14.3.2013

14.3.2013

18.3.2013

2.4.2013

3.4.2013

18.4.2013

11.3.2013

Deň vydania: 11.11.2016

nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

12.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

14.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

14.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

18.3.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

2.4.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,35 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,35 €

3.4.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,80 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,80 €

18.4.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €
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Ing.
Beáta cestovné
Krausová
bydliska

BeneTax
s.r.o.

náklady,

FA,
telefonické
vyhotovenie kópií

Konkurzy a reštrukturalizácie

obhliadka

hovory,

10.5.2013

5.6.2013

Ing.
Beáta Odmena správcu do konania 1.
25.6.2013
Krausová
schôdze veriteľov

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

poštovné

18.6.2013

21.6.2013

24.6.2013

27.6.2013

28.6.2013

Deň vydania: 11.11.2016

13.5.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
28,98 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

28,98 €

5.6.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
18,14 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

18,14 €

356,34 € uhradené
zo
súdu
z Všeobecná
nespotrebovaného podstata
preddavku

súvisí
s
nákladmi
všeobecnej
663,88 €
podstaty
v
rozsahu
100,00%

307,54 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,65 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,65 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €
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HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

poštovné

Tatra
banka,a.s.

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

31.7.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,65 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,65 €

31.8.2013

31.8.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

13.8.2013

pohľadávka vylúčená
z
uspokojenia
v Všeobecná
súlade s ust. § 100 podstata
ods. 2 ZKR

1.8.2013

poplatok za balík

poplatok za balík

0,45 €

31.7.2013

poštovné

poštovné

19.11.2014

31.7.2013

poplatok za balík

č.

Deň vydania: 11.11.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

12.7.2013

poštovné

Daňový úrad
Trenčín,
rozhodnutie
pobočka
9310301/5/3780340/2013
Partizánske

HMG
Recovery,
k.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

24.9.2013

30.9.2013

súvisí
s
nákladmi
všeobecnej
294,60 €
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

30.9.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €
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HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné

Konkurzy a reštrukturalizácie

2.10.2013

poštovné (OS TN -Predloženie
odpisu z evidencie pohľadávok 14.10.2013
proti podstate

poplatok za balík

31.10.2013

poštovné (OS TN -Vyjadrenie
správcu k výške zrážok z príjmu 6.11.2013
Úpadcu)

poštovné (Soc. p. - Určenie
7.11.2013
výšky zrážok z príjmu Úpadcu

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS TN -Predloženie
aktualizácie
zoznamu 14.11.2013
pohľadávok)

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Soc.p.-Určenie výšky
zrážok
z
príjmu 21.11.2013
Úpadcu-Opätovný výpočet)

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

30.11.2013

Deň vydania: 11.11.2016

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,65 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,65 €

31.10.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,70 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,70 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,45 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

30.11.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €
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Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS TN-Predloženie
odpisu z evidencie pohľadávok 9.1.2014
proti podstate)

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS
aktualizácie
pohľadávok)

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

31.12.2013

31.1.2014

TN-Predloženie
zoznamu 17.2.2014

poštovné (OS TN-Oznámenie
28.2.2014
skutočnosti týkajúcich sa kk)

poplatok za balík

28.2.2014

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s.-Priebežná správa 7.3.2014
správcu)

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS
aktualizácie
pohľadávok)

TN-Predloženie
zoznamu 24.3.2014

Deň vydania: 11.11.2016

31.12.2013

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

31.1.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,45 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,45 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,45 €

28.2.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
6,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

6,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,65 €
podstata
podstaty
v
rozsahu

1,65 €
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Deň vydania: 11.11.2016
rozsahu
100,00%

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

poštovné
evidencie
podstate)

31.3.2014

(OS
TN-Zaslanie
pohľadávok
proti 15.4.2014

poplatok za balík

30.4.2014

poplatok za balík

31.5.2014

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne,
a.s.Priebežná
9.7.2014
správa správcu veriteľlom o
stave KK)

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,

poštovné (Helena Piešová
Výzva na zaplatenie)

30.6.2014

-

9.7.2014

poštovné (Renáta Samuhelová 9.7.2014
Výzva na zaplatenie)

31.3.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,80 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,80 €

30.4.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

31.5.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

30.6.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v

1,50 €
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Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Výzva na zaplatenie)

Konkurzy a reštrukturalizácie
9.7.2014

poštovné (René Kopecký 9.7.2014
MARKO - Výzva na zaplatenie)

poštovné (Renáta Samuhelová 14.7.2014
Výzva na zaplatenie)

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Helena Piešová Výzva na zaplatenie (opätovné 6.8.2014
poslanie))

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

31.7.2014

30.8.2014

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne,
a.s.Priebežná
8.10.2014
správa správcu veriteľlom o
stave KK)

30.9.2014

19.11.2014

Deň vydania: 11.11.2016
1,50 €

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

31.7.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

30.8.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

30.9.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

podstata

podstaty
rozsahu
100,00%

súvisí
nákladmi

v

s
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HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

poštovné (OS Trenčín - Zaslanie
15.10.2014
odpisu z evidencie PPP)

poštovné (Helenia Piešová
Výzva na zaplatenie)

-

5.11.2014

poštovné (René Kopečný 5.11.2014
MARKO - Výzva na zaplatenie)

poplatok za balík

poplatok za balík

31.10.2014

30.11.2014

poštovné (OS Trenčín - Ozn. o
5.12.2014
zrušení správcovskej kancelárie)

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS TN - Zaslanie
odpisu z evidencie pohľadávok 15.1.2015
proti podstate)

31.12.2014

19.11.2014

Deň vydania: 11.11.2016

nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,30 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

19.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

31.10.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

30.11.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

5.12.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,50 €

31.12.2014

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

15.1.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €
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Deň vydania: 11.11.2016

poštovné
(Leasing
Slov.
sporiteľne - Priebežná správa 22.1.2015
správcu veriteľom o stave KK

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

poplatok za balík

31.1.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

28.2.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

31.3.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

poštovné (OS - Zaslanie odpisu z
14.4.2015
evidencie PPP)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,10 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,10 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS - Zaslanie odpisu z
14.4.2015
evidencie PPP)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
0,05 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

0,05 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing SLSP, a.s. Priebežná
správa
správcu 20.4.2015
veriteľom o stave KK)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

poplatok za balík

31.1.2015

28.2.2015

31.3.2015

30.4.2015

14.4.2015

30.4.2015
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Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

poplatok za balík

30.5.2015

poplatok za balík

30.6.2015

Deň vydania: 11.11.2016

30.5.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

30.6.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

1,15 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné
(Odbor
správy
retgistrov sekcie verejnej správy 8.7.2015
MV SR - ŽOPS)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS TN - Zaslanie
odpisu z evidencie pohľadávok 15.7.2015
proti podstate)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Helena Piešová
Výzva na zaplatenie)

20.7.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS Topoľčany Žiadosť o súčinnosť - lustráciu 28.7.2015
konaní)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne, Mgr. Furda - Žiadosť 28.8.2015
o uloženie záväzného pokynu)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
2,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

2,00 €

-

31.7.2015

31.7.2015
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Deň vydania: 11.11.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne,
Mgr.
Furda
Priebežná
správa
správcu 22.9.2015
veriteľom o stave konkurzného
konania)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,30 €

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

poštovné (OS TN - Predloženie
14.10.2015
odpisu z evidencie PPP)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,35 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,35 €

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

poštovné (SLSP - Vyhodnotenie
13.11.2015
I. kola VPK)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

31.8.2015

30.9.2015

31.10.2015

30.11.2015

31.8.2015

30.9.2015

31.10.2015

30.11.2015

poštovné (SLSP - Vyhodnotie II.
14.12.2015
Kola VPK)
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Deň vydania: 11.11.2016

poštovné (Leasing SLSP Priebežná
správa
správcu
22.12.2015
veriteľom o stave konkurzného
konania)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,30 €

poplatok za balík

31.12.2015

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

30.1.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

29.2.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

poštovné (SLSP - Vyhodnotenie
11.1.2016
III. VPK)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,70 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,70 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS
odpisu z PPP)

14.1.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,35 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,35 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s.,zastúpený Mgr.
Marekom Furdom- Priebežná 16.3.2016
správa správcu veriteľom o stave
KK č. 7)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

Tatra
banka,a.s.

31.12.2015

poplatok za balík

30.1.2016

poplatok za balík

poplatok za balík

29.2.2016

TN

-Zaslanie

31.3.2016

31.3.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu

7,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

94

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016
rozsahu
100,00%

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS
odpisu z PPP)

TN-

Zaslanie

12.4.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

30.4.2016

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS TN- Predloženie
aktualizácie zoznamu pohľ. zo 9.5.2016
dňa 2.5.2016)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,60 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,60 €

poštovné
(SLSP
a.s.26.5.2016
Vyhodnotenie III. kola VPK)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,30 €

poštovné (OS TN- Predloženie
26.5.2016
zápisnice zo schôdze veriteľov)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s.,zastúpený Mgr.
17.6.2016
Marekom Furdom- Priebežná
správa č. 8)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

Osobné stretnutie s úpadcom,
rokovanie ohľadom pohľadávok,
ktoré
su
predmetom
21.6.2016
speňažovania,
získanie

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
102,98 €
podstata
podstaty
v

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,
k.s.

HMG
Recovery,

31.5.2016

30.4.2016

31.5.2016

102,98 €
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speňažovania,
získanie
podkladov k pohľadávkam, BA TN- BA

21.6.2016

podstata

Deň vydania: 11.11.2016
podstaty
rozsahu
100,00%

v

102,98 €

102,98 €

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

poštovné (Ing. Ján Križka7.7.2016
Zmluva o postúpení pohľadávok)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,80 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,80 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (OS
odpisu z PPP)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,35 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,35 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné
(Helena
Oznámenie
o
pohľadávky)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

1,55 €

Tatra
banka,a.s.

HMG
Recovery,
k.s.

poplatok za balík

30.6.2016

TN-

Zaslanie

30.6.2016

13.7.2016

Piešovápostúpení 15.7.2016

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Renáta SamuhelováOznámenie
o
postúpení 15.7.2016
pohľadávky)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné
(René
Kopečný-MARKO- Oznámenie o 15.7.2016
postúpení pohľadávky)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

HMG
Recovery,
k.s.

Podpis zmluvy o postúpení
pohľadávok,
odovzdanie
podkladov k pohľadávkam a
18.7.2016
poskytnutie
doplňujúcich
informácii, náhrada cestovných
výdavkov BA - TN - BA

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
102,98 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

102,98 €

súvisí
nákladmi

s
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Deň vydania: 11.11.2016

nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Ing. Ján KrižkaZaslanie oznámení o postúpení 11.8.2016
pohľadávok)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,55 €

Tatra
banka,a.s.

poplatok za balík

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

7,00 €

HMG
Recovery,
k.s.

poštovné (Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s.,zastúpený Mgr.
12.9.2016
Marekom Furdom- Priebežná
správa správcu č. 8)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

1,15 €

HMG
Recovery,
k.s.

Kancelárske potreby (papier,
spisy, šanóny, písacie potreby,
13.9.2016
toner, opotrebenie výpočtovej
techniky)

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
60,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

60,00 €

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
10,50 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

10,50 €

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
150,00 €
podstata
podstaty
v
rozsahu
100,00%

150,00 €

30.7.2016

31.8.2016

Súdny poplatok za
konanie v zmysle
Okresný súd
71/1992 Zb. zákona
Trenčín
poplatkoch v znení
predpisov

konkurzné
zákona č.
o súdnych 20.9.2016
neskorších

Náklady
na
konkurzného konania
poplatky za zriadenie
úschov pre účely
výťažku z konkurzu)

ukončenie
(poštovné,
notárskych 21.9.2016
vyplatenia

HMG
Recovery,
k.s.

30.7.2016

31.8.2016

Celková suma pohľadávok proti podstate

7,00 €

1 644,41 €

Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku týmto
rozvrhom:

1 143,47 €

Výpočet limitu odmeny správcu z výťažku v zmysle ust. § 14 Vyhlášky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

5 320,91 €

Súpisová hodnota majetku Úpadcu zapísaného do súpisu majetku Úpadcu v čase konania I. schôdze veriteľov bez
5 201,70 €
poznámky (t.j. HS)

Koeficient pre výpočet limitu odmeny správcu z výťažku (môže byť maximálne 1)

1,022917508

Limit odmeny správcu z výťažku

339 546,41 €

Odmena správcu z výťažku za speňaženie peňažných pohľadávok:

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

121,00 €

Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku § 17 ods. 2 ZKR

Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
výťažku (t.j. %)
správcovi odmena 5%

Vzorec výpočtu odmeny z výťažku

(ČV/100)*%

Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty

6,05 €

Odmena správcu z výťažku vrátane dane z pridanej hodnoty

7,26 €

Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z
7,26 €
pridanej hodnoty

Odmena správcu z výťažku za speňaženie inej peňažnej pohľadávky:

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j. HV)

3 418,15 €

Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z výťažku § 17 ods. 2 ZKR

Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
výťažku (t.j. %)
správcovi odmena 5%

Vzorec výpočtu odmeny z výťažku

(ČV/100)*%

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty

170,90 €

Odmena správcu z výťažku vrátane dane z pridanej hodnoty

205,08 €

Deň vydania: 11.11.2016

Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane dane z
205,08 €
pridanej hodnoty

Odmena správcu z výťažku za speňaženie peňažných prostriedkov:

Suma výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu výťažku (t.j.
1 780,74 €
HV)
Ustanovenie Vyhlášky relevantné pre výpočet odmeny z
§ 20 ods. 2 ZKR
výťažku

Percentuálna sadzba pre výpočet odmeny z rozvrhovaného Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečenímpatrí
výťažku (t.j. %)
správcovi odmena 1 % z výťažku

Vzorec výpočtu odmeny z výťažku

(ČV/100)*%

Odmena správcu z výťažku bez dane z pridanej hodnoty

17,80 €

Odmena správcu z výťažku vrátane dane z pridanej
21,36 €
hodnoty
Odmena správcu z výťažku po zohľadnení limitu - vrátane
21,36 €
dane z pridanej hodnoty

Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom

Suma čistého výťažku po odpočítaní odmeny
Suma
výťažku Suma pohľadávok proti podstate Suma
odmeny
správcu
správcu a pohľadávok proti podstate
zahrnutého do tohto pripadajúcich
na
výťažok pripadajúca
na
výťažok
pripadajúcich na výťažok rozvrhovaný týmto
rozvrhu výťažku
rozvrhovaný týmto rozvrhom
rozvrhovaný týmto rozvrhom
rozvrhom

5 320,91 €

1 143,47 €

233,70 €

3 943,74 €
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Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

Veriteľ

Suma zadržaná správcom na účely krytia Uspokojuje sa z tohto
Zistená
suma
Zostáva
predpokladaných pohľadávok proti podstate v čiastkového
rozvrhu
nezabezpečených
neuspokojená
súvislosti s predpokladom ďalších úkonov všeobecnej podstaty v
pohľadávok veriteľov
časti:
smerom k ukončeniu konkurzného konania:
sume:

Nezabezpečení
456 221,40 €
veritelia

0,00 €

3 943,74 €

v

452 277,66 €

Výpočet koeficientu rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

Suma zistených pohľadávok veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

456 221,40 €

Suma čistého výťažku rozvrhovaného veriteľom týmto rozvrhom

3 943,74 €

Koeficient rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

0,00864435557

Veriteľ (Obchodné meno/názov/priezvisko a meno, sídlo/bydlisko, IČO)

Zistená
pohľadávka Uspokojuje sa v
veriteľa s iným poradím sume:

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36854140

2 427,78 €

20,99 €

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803

9 711,82 €

83,95 €

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor, Francisciho 1044/6, Zvolen, IČO: 31 816 993 7,46 €

0,06 €

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, ( pôvodný

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, ( pôvodný
veriteľ: LeasingSlovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 69 Bratislava ,IČO: 35 865 133 859,86 €
491 )

1 157,13 €

Prvá stavebná sporiteľňa , a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004

30 656,42 €

265,00 €

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

2 597,62 €

22,45 €

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
8 070,41 €
(pôvodne: SR-Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín)

69,76 €

SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 913 66 Bratislava

967,14 €

8,36 €

SR - Správa finančnej kontroly, T.G.Masaryka 10, 960 21 Zvolen

11 376,97 €

98,35 €

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlysnké nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815
1 821,53 €
256

15,75 €

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10,813 63 Bratislava

16 209,24 €

140,12 €

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930

130 515,69 €

1 128,22 €

Všeobecná zdravotná poisťovńa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 4 169,15 €

36,04 €

CEE COLLECT FUND 1 LTD, Agiou Nikolaou 67-69, 2408 Egkomi -Nikózian Cyprus, IČO:
12 605,57 €
HE308237

108,97 €

ITECO, spol. s r.o., Kamenná 51. 010 01 Žilina, IČO: 31 574 645

61,86 €

7 155,63 €
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BL Telecom debt, sr.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535 108

Deň vydania: 11.11.2016

704,36 €

Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
83 364,75 €
31 343 872

6,09 €

720,63 €

Návrh Konečného rozvrhu výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR v zmysle ust. §
101 ods. 1 ZKR zástupcovi veriteľov Úpadcu a týmto správca žiada Zástupcu veriteľov Úpadcu, aby v lehote 15 dní
odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku tento rozvrh schválil.

V Bratislave, dňa 08.11.2016
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K025701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to SVENTEX s.r.o. so sídlom Nábrežná 12, Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorá vec je
vedená pred Okresným súdom Nitra pod. č.k. 31K/45/2014 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľov:
SIKU-SLOV s.r.o. v konkurzne, so sídlom Moldavská cesta 8, 040 01 Košice, IČO: 31 697 526:
- istina vo výške 6577,92 eur
- úroky 3173,12 eur
spolu v sume 9751,04 eur
ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K025702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1, Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Prihlásená suma
č. p

1

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

2.420,20 €

0,00 €

0,00 €

0€

0€

2.420,20 €

Súhrnná prihláška s por. č. 13 doručená dňa 02.11.2016 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 08.11.2016
pod č. 344.

V Bratislave, dňa 08.11.2016

Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu
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K025703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Magál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2016 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, konkurzný správca úpadcu Roman Magál, nar.: 20.06.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, podľa § 28 ods. 3 písm. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok bola do konkurzu na majetok úpadcu vedený Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
38K/42/2016 doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
PRIHLÁSENÁ
SUMA

VERITEĽ

JUNIOR GAME spol. s r.o., so sídlom Bebravská 11, Bratislava, IČO: 31399878, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
2.135,91 EUR
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 9363/B

S úctou
JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K025704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislava Horváta, nar.: 30.07.1979, bytom
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.04.2015, č.k.
25K/8/2015 – 21, týmto uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata, doplnenie nových súpisových
zložiek:
20.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2016
Súpisová hodnota majetku: 75,01 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

104

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.11.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

21.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2016
Súpisová hodnota majetku: 16,69 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 08.11.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
V Šali dňa 08.11.2016

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K025705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 035
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu PYROBATYS, a. s., v konkurze, Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO:
31 701 035, JUDr. Jozef Beňo, PhD., Kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so
záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa ako príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie 3. kola ponukového
konania na odpredaj nehmotného majetku:
Konkrétny výrobný postup nevyhnutný pre priemyselnú výrobu protipožiarneho skla typu G30, G60, F30, F60, ktoré
je určené na zabudovanie do kovových, drevených konštrukcií, spĺňa požiarne normy podľa ISO 3009 a DIN 4102
časť 13 a pri porovnaní voľným okom je číre bez akýchkoľvek rušivých, okom pozorovateľných efektov, pričom
výťažnosť z tabúľ je minimálne 50 %.
tvoriaceho oddelenú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2013 zo dňa 02.08.2013.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu nehmotného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
1K/50/2012 PONUKA PREDAJ KNOW – HOW - NEOTVÁRAŤ " na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef
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1K/50/2012 PONUKA PREDAJ KNOW – HOW - NEOTVÁRAŤ " na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef
Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2.
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
3.
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4.
Najnižšia suma cenovej ponuky je stanovená na čiastku 3.486.827,66 EUR, na ponuky, ktoré budú
obsahovať nižšie čiastky ako je stanovená minimálna čiastka v skôr uvedenej sume, sa nebude prihliadať.
5.
Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty do desiatich dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. O výsledku otvorenia ponúk bude oboznámený zabezpečený veriteľ. Úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z hľadiska kúpnej ceny,
pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na
prípadné doplnenie ponuky. Víťaz ponukového kola uzavrie so správcom zmluvu o predaji nehmotného majetku
(know-how) najneskôr do dvadsiatich dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu
je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim,
ak je zjavne nízka.
6.
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
7.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje odmietnuť všetky doručené ponuky.

8.
Správca konkurznej podstaty je oprávnený predať majetok tvoriaci oddelenú podstatu úpadcu konkrétnemu
záujemcovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase zabezpečeného veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K025706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povlusie 39, 972 16 Povlusie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 824 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o novú súpisovú zložku majetku č. 5: iná majetková
hodnota vo výške 75,00 EUR predstavujúca zrážku zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom podlieha konkurzu podľa §
72 ods. 2 ZKR za 09/2016. Deň zápisu 7.11.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K025707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GlobePharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 709 530
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/72/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/72/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Slovenská republika – Krajský súd Bratislava

Záhradnícka

10

813 66 30,50 EUR

Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma

JUDr. Tomáš Kohút, správca

K025708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 8. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 16.11.2016

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 16.11.2016 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. ôsme kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
– peňažné pohľadávky voči dlžníkovi Autodoprava Piroška, s miestom podnikania Reca č. 376, 925
26 Reca, IČO: 43 046 959, v celkovej výške 10.961,57 EUR zapísané do súpisu všeobecnej
podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;
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– peňažné pohľadávky voči dlžníkovi ZINB, s.r.o., so sídlom Jazdecká 30, 931 01 Šamorín, IČO: 36
852 350, v celkovej výške 1.237,50 EUR zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek st., bytom Textilná 814, 908 01 Kúty, v
celkovej výške 20.000,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v
Obchodnom vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 7.758,00 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 6/2015 pod č. K000443 dňa 12.01.2015;

– peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v celkovej
výške 6.638,78 EUR zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 227/2015 pod č. K025646 dňa 26.11.2015
(ďalej len „Pohľadávky“).
Dňa 14.12.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov na speňaženie predmetných
Pohľadávok.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávok, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávok.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávkam vo
vopred dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávok alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 30.11.2016 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávky – Ponukové konanie - 8. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku,
ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko
alebo obchodné meno.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Pohľadávky a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávky nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávok, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.
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INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K025709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplenenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovnú súpisovú zložku majetku č. 83 - peńažná
hotovosť v sume 221,76 EUR predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 01.08.2016.

K025710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
Spoluvlastnícky Deň
Dôvod zapísania hodnota
podiel
zapísania
majetku v EUR

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom
úpadcu, pripísaná na bankový účet úpadcu zriadený
1/1
správcom na účely konkurzu vo výške 56,44 EUR,
vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

Majetok úpadcu
8.11.2016 podliehajúci
56,44 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 8.11.2016
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K025711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015/S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
(primerane podľa § 17 a § 22 zákona č. 527/2002 Z.z.)
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v konkurznej veci
úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava vedenej
na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/55/2015 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to
zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 a v
súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Z.z o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie druhej opakovanej
dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe:

A. Označenie dražobníka:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

B. Označenie navrhovateľa dražby:
JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308, so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Mária
Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava

C. Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Mária Forinová, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, SR

D. Dátum konania dražby: 09.12.2016

E. Čas otvorenia dražby: 10.30 hod.

F. Kolo dražby: druhá opakovaná dražba

G. Predmet dražby:
Predmetom druhej opakovanej dobrovoľnej dražby sú súpisové zložky oddelenej podstaty zapísané v súpise
oddelenej podstaty - zverejnenia v Obchodnom vestníku č.: 219/2015 zo dňa 13.11.2015, č. zverejnenia: K024743
a Obchodnom vestníku č. 22/2016 zo dňa 03.02.2016, č. zverejnenia: K002284:
I./ Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
úpadcu, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1:
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Stavby: - súpisné č. 312, postavená na parcele CKN č. 211/2, druh stavby: rodinný dom
- bez súpis. č., postavená na parcele CKN č. 211/3, druh stavby: hospodárska budova
-

bez

súpis.

č.,

postavená

na

parcele

CKN

č.

211/4,

druh

stavby:

hospodárska

budova

Parcely CKN - parc. č.: 211/1, o výmere: 390 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/2, o výmere: 117 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/3, o výmere: 61 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
- parc. č.: 211/4, o výmere: 67 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a
Nádvoria
II./ Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR vo vlastníctve
tretej osoby: Mária Sedláková, rod. Omastová, nar. 10.05.1945, bytom Poľnohospodárska 312/1, Šuňava,
spoluvlastnícky podiel tretej osoby: 1/1:
Parcela CKN: - parc. č.: 212, o výmere: 553 m2, druh pozemku: Záhrady
(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom č.s. 312 je samostatne stojací rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočne
podpivničený postavený na parc. 211/2 v obci Šuňava v okrese Poprad. Rodinný dom je osadený na mierne
svahovitom teréne a je situovaný v tesnej blízkosti miestnej komunikácie - Poľnohospodárskej ulice vedúcej k
miestnej poľnohospodárskej farme, v uličnej zástavbe rodinných domov a iných stavieb štandardného
konštrukčného vyhotovenia, v lokalite vhodnej a určenej svojím charakterom predovšetkým na bývanie. Dom je
podľa potvrdenia obce užívaný od roku 1970. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Dispozičné riešenie
podlaží je v súlade s nákresom, ktorý tvorí prílohu znaleckého posudku.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál
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(plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a
keramické; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - mäkké drevo s podstupnicami
- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP – plechové
pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody,
komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP -WC min. do výšky 1
m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP – dvojité drevené s
doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP, 2. NP - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; 2. NP podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP,
2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka
(štvorhoráková); 1. NP - sporák na tuhé palivo; 1. NP, 2. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 2.
NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 2. NP - odsávač pár
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP
- pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a
vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; 1. NP - kotol
ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; 1. NP - lokálne elektrické konvertory; 1. NP - lokálne - naftové a stáložiarne kachle
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej
vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 2. NP - svetelná; 1. NP svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Konštrukcie naviac - 1. NP - drevený obklad chodby; 2. NP - drevený obklad chodby;

POPIS PODLAŽÍ:
1. Podzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, suterén má jednu pivnicu slúžiacu ako
kotolňa s kotlom na tuhé palivá a ako sklad paliva.
1. Nadzemné podlažie
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Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, I.NP má predsieň, chodbu, kuchyňu, špajzu, dve izby,
kúpeľňu a WC.
Prístavba z roku 1975
Prístavba k domu má jednoduchú verandu pri zadnom vchode.
2. Nadzemné podlažie
Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu, II.NP má schodisko, chodbu, kuchyňu a tri izby.

PRÍSLUŠENSTVO:
Drobná stavba: Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou
Hospodárska budova - sklad s pultovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá
doskami s pultovou strechou, krytina AZC vlnité dosky, bez vybavenia, postavená bola v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové vlnovky
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové

Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/3
Hospodárska budova so sedlovou strechou na časti parcely č. 211/3, jednoduchá drevená kostra obitá doskami so
sedlovou strechou, krytina na časti pálená, na časti plechová, bez
vybavenia, postavená bola v r. 1970, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové a
plechové
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Podlahy - hrubé betónové
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- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Drobná stavba: Hospodárska budova so sedlovou strechou na parc. 211/4
Hospodárska budova - stodola na parcele č. 211/4 so sedlovou strechou, jednoduchá
drevená kostra obitá doskami so sedlovou strechou, krytina plechová, bez vybavenia, postavená bola v r. 1970,
prístavba v r. 1975, bez údržby.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; s dreveným plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

Ch. Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby. Dom má čiastočne zanedbanú údržbu, nebola na
ňom prevedená výmena prvkov krátkodobej životnosti, v r. 2000 mal zavedené ústredné kúrenie s kotolom na tuhé
palivá v suteréne a s elektrokotlom na I.NP. Ostatné konštrukcie na dome sú pôvodné.

I. Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
LV č. 131, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Sedláková, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR
nar. 08.08.1981
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka:
Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o začatí a spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa
12.6.2014 podľa P-1039/14.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 – Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15.
Okresný súd Prešov - Poznamenáva sa uznesenie 1K/55/2015-41 zo dňa 14.9.2015 – návrh na vyhlásenie
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Okresný súd Prešov - Poznamenáva sa uznesenie 1K/55/2015-41 zo dňa 14.9.2015 – návrh na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka podľa P-501/15.
Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016.
Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016.
ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012.
Exekútorský úrad Poprad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex-57/14 zo dňa 10.7.2014 podľa
P-1229/14, Z-3227/14.

LV č. 1935, k.ú.: Vyšná Šuňava, obec: Šuňava, okres: Poprad, SR
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Sedláková Mária r. Omastová, Poľnohospodárska 312/1, Šuňava PSČ 059 39, SR,
nar. 10.05.1945
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 -Poznamenáva sa oznámenie o
vykonaní dobrovoľnej dražby zo dňa 28.1.2015 podľa P-49/15 (na parc. KN-C č. 212).
Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej
dražbe DD PSO093/16 zo dňa 17.5.2016 podľa P-238/2016 (na parc. KN-C č. 212) - číslo zmeny - 472/16
Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej
dobrovoľnej dražbe DD PSO093/16 zo dňa 11.7.2016 podľa P-360/2016 - číslo zmeny - 504/16.
ČASŤ „C“: ŤARCHY:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 - Zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok a Mandátna zmluva podľa V 2730/12, vklad povolený dňa 18.7.2012 ( pozemok CKN
p.č.212 ).

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok:
Znalecký posudok č. 25/2016, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Vaško, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov,
evidenčné číslo znalca: 913731, dátum vyhotovenia: 07.03.2016,
všeobecná hodnota predmetu dražby: 55.000,00 EUR,
slovom: päťdesiatpäťtisíc EUR.
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K. Najnižšie podanie: 33.000,00 EUR

L. Minimálne prihodenie: 300,00 EUR

M. Dražobná zábezpeka:
a) výška: 3.300,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku:
- bezhotovostným prevodom alebo vkladom v hotovosti do 24 hodín pred otvorením dražby pripísaním finančných
prostriedkov na účet vedený na účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK89 7500 0000 0040 2232 0142
v mene: EUR, VS: 1552015,
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
- originálom dokladu preukazujúcim vklad – prevod dražobnej zábezpeky na účet vedený na účely konkurzného
konania vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte do 24 hodín pred otvorením dražby.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí 24 hodín pred otvorením dražby
e) spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník do 5 dní od skončenia dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku.

N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením do 15 dní od skončenia dražby vložením alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet vedený na
účely konkurzného konania v: ČSOB, a.s., IBAN: SK89 7500 0000 0040 2232 0142, pričom v prípade jej
neuhradenia v stanovenom termíne zložená dražobná zábezpeka v celom rozsahu prepadá v prospech konkurznej
podstaty. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách, započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

O. Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujem
všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

P. Dátum a čas obhliadok predmetu dražby: 1. 01.12.2016 v čase od 17.00 – 17.30 hod.
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2. 02.12.2016 v čase od 09.00 – 09.30 hod.
Miesto obhliadky: pred premetom dražby – ul. Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava – Vyšná Šuňava.
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom,
najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0915 954 474.

R. Nadobudnutie vlastníckeho práva:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v stanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

S. Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.

T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
- ods. 2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka / § 23 /
- ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
- ods. 4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosti dražby podľa ods. 2 tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods. 2
- ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
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- ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskorené začatie dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

U. Notár, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:
JUDr. Mária Forinová, notárka, so sídlom: Štefánikova 18, 066 01 Humenné, SR

V Humennom, dňa 08.11.2016

Za dražobníka a navrhovateľa dražby: JUDr. Jana Čepčeková, správca S1308

K025712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GlobePharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 709 530
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/72/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/72/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka

10

Bratislava

813 66 285,- EUR

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka

10

Bratislava

813 66 788,- EUR

JUDr. Tomáš Kohút, správca

K025713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.
Mgr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Judita
Farkašová, nar.: 12.06.1979, bytom: Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota, oznamuje že dňa 07.01.2014, teda
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR boli do
konkurzného konania vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici pod č. 1K/2/2016 doručené:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v celkovej výške 39,30,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
POUČENIE:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK10 1111 0000 0011 8067
5009, číslo účtu: 1180 675 009/1111, VS: 122016.

Mgr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca
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K025714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová
Deň
hodnota v Eur zapísania

Por.č. Popis
1.

Splatený 100% obchodný podiel v spoločnosti FIFFO s.r.o., IČO: 48 265 179, so sídlom
Palučanská 54/371, Liptovský Mikuláš, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 5.000,00
súdu Žilina, v Odd.: Sro, Vl.č. 64157/L

Poznámka

13.09.2016

II. POHĽADÁVKA
Por.č. Popis

Súpisová hodnota Deň
v Eur
zapísania

2.

Finančný majetok – peňažná hotovosť

1.700,00

3.

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §
505,90
72 ods. 2 zák.č. 7/2005 za mesiac september 2016

07.10.2016

4.

Preddavok na činnosť správcu

663,88

11.10.2016

5.

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §
345,00
72 ods. 2 zák.č. 7/2005 za mesiac október 2016

04.11.2016

13.09.2016

Súpis vyhotovený ku dňu 07.11.2016
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K025715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň zapísania majetku pod č.1 až 2do všeobecnej podstaty:

08.11.2016

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka
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Opis súpisovej zložky:nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky
predbežného správcu v zmysle Uznesenia Okresného súdu Bratislava I,
č.k. 8K/41/2016 zo dňa 05.10.2016
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

663,88 EUR

Číslo súpisovej zložky: 2

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka
Opis súpisovej zložky:zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za
mesiac október 2016

Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

47,23 EUR

V Bratislave dňa 08.11.2016

JUDr. Vojtech Agner
správca

K025716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 11.11.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 11.11.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
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Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 11.11.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný
odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 28.110,- Eur za neuhradenú FA č. 10120003, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, P4Y, s.r.o., so sídlom Kalnická
cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483;
Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 19.980,- Eur za neuhradenú FA č. 10120004, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, V.N.M., spol. s.r.o., so sídlom
Sv. Michala 1/2393, 934 01 Levice, IČO: 35 978 490

(ďalej spolu majetok pod uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 11.05.2016 a v doplnenom znení dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil
správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 21.11.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
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pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 21.11.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K025717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súboru pohľadávok - dňom
11.11.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 11.11.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisová položka majetku s názvom Peňažná pohľadávka, druhý samostatný odsek;
v doplnenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 86/2016 pod značkou záznamu K010418 dňa
05.05.2016 pod súpisovou položkou majetku s názvom Peňažná pohľadávka a v ďalšom doplnenom znení
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 202/2016 pod značkou záznamu K024050 dňa 20.10.2016 pod
súpisovými položkami majetku s názvom Peňažná pohľadávka, prvý až šiesty samostatný odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 117.600,- Eur za neuhradenú FA č. 1022012, vystavenú dňa
17.12.2012 a splatnú dňa 28.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, Miguel Invest, s.r.o., so sídlom
Nový Tekov č. 231, 935 33 Nový Tekov, IČO: 46 747 061;
ii. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 14.129,12 Eur voči dlžníkovi: Mária Pirková; bytom
Východná 2807/10, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník I“); právny dôvod vzniku: pohľadávka voči Dlžníkovi I
vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku čiastočnej úhrady faktúry č.
1012012, VS 1012012, vystavenej dňa 01.12.2012 na sumu v celkovej výške 17.129,12 Eur (vrátane DPH)
a splatnej dňa 31.12.2012, vo výške 14.129,12 Eur, dlžníkom úpadcu, spoločnosťou RVZ Group s.r.o., so
sídlom L. Svobodu 4050/5, 058 01 Poprad, IČO: 46 613 633 (spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia,
právny nástupca spoločnosť i-firma P16 s.r.o.), vykonanou v prospech bankového účtu Dlžníka;
iii. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 22.106,07 Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112003,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
iv. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 150.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301112006,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
v. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 40.000,- Eur voči dlžníkovi: Ing. Slavomír Pirk, bytom
Východná 10, 934 01 Levice (ďalej aj ako „Dlžník II“); právny dôvod vzniku: pohľadávka vznikla titulom
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej úpadcom bez právneho dôvodu
v prospech Dlžníka II v roku 2012 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212002,
vystavenému dňa 31.12.2012, s dátumom platby dňa 31.12.2012;
vi. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 44.690,- Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
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vi. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 44.690,- Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
úpadcom v prospech Dlžníka III v roku 2011 na základe výdajového pokladničného dokladu č. 301212001,
vystavenému dňa 31.12.2011, s dátumom platby dňa 31.12.2011;
vii. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 68.047,33 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 15.03.2012 v prospech účtu Dlžníka III;
viii. Peňažná pohľadávka – Pohľadávka vo výške 32.588,40 Eur voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti P4Y,
s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483 (ďalej aj ako „Dlžník III“); právny dôvod
vzniku: pohľadávka vznikla titulom bezdôvodného obohatenia podľa ustanovenia § 451 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v dôsledku platby vykonanej
z účtu úpadcu bez právneho dôvodu zo dňa 30.06.2012 v prospech Dlžníka III;
(ďalej spolu pohľadávky uvedené pod písm. (i) až písm. (viii) ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 02.11.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 21.11.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
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V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 21.11.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K025718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 251 609
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/25/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobecnej podstaty uverejnený v obchodnom vestníku 194/2016 zo dňa 10.10.2016
Súpis majetku všeobecnej podstaty
V súlade s § 76 ods. 1 správca konkurznej podstaty do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zapisuje tento
majetok:
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena)

Výmera
Obec
(m2)

Kat.
územie

Spoluvlastnícky
Číslo Parc. podiel
Štát
LV
číslo úpadcu
(zlomok)

OBORÍN

SR 802

3166

3639010/
9999999999

200 €

SR 802

3182

3639010/
9999999999

800 €

p.č Typ súpisovej položky majetku

Druh pozemku

1.

POZEMOK

Lesné
pozemky

3504

OBORÍN

2.

POZEMOK

Lesné
pozemky

215924

OBORÍN

3.

POZEMOK

Lesné
pozemky

75

OBORÍN

OBORÍN

SR 802

3639010/
3185 9999999999

50 €

4.

POZEMOK

Lesné
pozemky

1084

OBORÍN

OBORÍN

SR 802

3639010/
3187 9999999999

100 €

Typ
súpisnej
p.č. položky
majetku

5.

6.

Druh pozemku

Výmera

POZEMOK

Lesné
pozemky

43966

POZEMOK

Lesné
pozemky

114359

POZEMOK

Lesné

OBORÍN

Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena)

obec

Kat. územie

Štát

Číslo
LV

Parc.
číslo

Spoluvl.
podiel úpadcu
( zlomok)

OBORÍN

OBORÍN

SR

987

3163

3639010/
9999999999

1000 €

OBORÍN

OBORÍN

SR

987

3165

3639010/
9999999999

300 €

OBORÍN

OBORÍN

3639010/
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POZEMOK

Lesné
pozemky

157015

POZEMOK

Lesné
pozemky

246900

OBORÍN

OBORÍN

OBORÍN

OBORÍN

p.č Typ súpisovej položky majetku Druh pozemku
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SR

987

3168

3639010/
9999999999

SR

1007

3171

3639010/
9999999999

300 €

800 €

Výmera
Obec
(m2)

Kat.
územie

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota
Číslo Parc. podiel
Štát
majetku
LV číslo úpadcu
(aj
(zlomok)
mena)

OBORÍN

SR 1063 3170

9. POZEMOK

Lesné
pozemky

385735 OBORÍN

10. POZEMOK

Záhrady

7040

VEĽKÉ
VEĽKÉ
SR 106 2071/1 1/6
RAŠKOVCE RAŠKOVCE

3200 €

11. POZEMOK

Zastavané plochy a nádvoria 1470

VEĽKÉ
VEĽKÉ
SR 106
1/6
RAŠKOVCE RAŠKOVCE
2071/2

3200 €

925

VEĽKÉ
VEĽKÉ
SR 166 226
RAŠKOVCE RAŠKOVCE

1/1

20 000 €

3085

VEĽKÉ
VEĽKÉ
SR 166 227
RAŠKOVCE RAŠKOVCE

1/1

20 000 €

Zastavané plochy a nádvoria

12. POZEMOK

13. POZEMOK

Záhrady

3639010/
9999999999

Obec

Kat.
územie

Štát

Číslo
LV

Na parcele

Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(zlomok)

106

VEĽKÉ
RAŠKOVCE

VEĽKÉ
RAŠKOVCE

SR

139

2071/2

1/10

5

VEĽKÉ
RAŠKOVCE

VEĽKÉ
RAŠKOVCE

SR

166

226

1/1

p.č Popis stavby

Súpisné číslo

14. RODINNÝ
DOM
15. RODINNÝ
DOM
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K025719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z rokovania zástupcu veriteľov a správcu
v konkurznej veci úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok (vec vedená
na Okresnom súde Prešov pod číslom konania 2K/1/2014).
Rokovanie zástupcu veriteľov a správcu sa konalo dňa 08.11.2016 v kancelárii správcu na ul. Hlavnej č. 122
v Prešove. Začiatok rokovania o 13:00 hod.
Zástupca veriteľov - obchodná spoločnosť MURAT, s. r. o., IČO: 31 431 852, právne zast.: JUDr. Vojtech
Horváth, advokát, prijal pri rokovaní nasledujúce rozhodnutia zástupcu veriteľov:
1.
Ukladá správcovi záväzný pokyn speňažovať nehnuteľný majetok zahrnutý do súpisu
oddelenej podstaty v zmysle jeho žiadosti zo dňa 04.11.2016, sp. zn. 2K/1/2014 S817-117.
2.
Ukladá správcovi záväzný pokyn speňažovať nehnuteľný majetok zahrnutý do súpisu
všeobecnej podstaty v zmysle jeho žiadosti zo dňa 04.11.2016, sp. zn. 2K/1/2014 S817-116.
3.
Súhlasí s vylúčením pohľadávok zo súpisu majetku v zmysle žiadosti správcu zo dňa
04.11.2016, sp. zn. 2K/1/2014 S817-118.

Po prijatí rozhodnutí rokovanie zástupcu veriteľov a správcu bolo skončené o 14:30 hod.
Zástupca veriteľov: obchodná spoločnosť MURAT, s. r. o., IČO: 31 431 852, právne zast.: JUDr. Vojtech
Horváth, advokát.

Zápisnicu vyhotovil: JUDr. Ján Surma, správca
V Prešove, dňa 08.11.2016

K025720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného vozidla
zn. ŠKODA 706 MTS 24 LIAZ – dňom 11.11.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 11.11.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
tretie kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ktorý bol doplnený do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 201/2014 pod
značkou záznamu K020228 dňa 21.10.2014 pod súpisovou položkou majetku por. č. 58 a v aktualizovanom znení
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2016 pod značkou záznamu K019145 dňa 18.08.2016.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
Nákladné vozidlo, kategória: N3, značka. ŠKODA, 706 MTS 24 LIAZ, druh karosérie: valníková, rok výroby 1983,
EČV: PD 231CU, VIN: 301374307, farba: šedá, stav opotrebovanosti: opotrebované, pojazdné; adresa miesta
umiestnenia: Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno, súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Listom zo dňa 08.09.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 200,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu,
č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 21.11.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore s
dobrými mravmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť..

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za predpokladu, že bude súčasne
splnená výška minimálnej kúpnej ceny, ktorá je za Predmet speňaženia stanovená.
Pre tretie kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 60 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 600,Eur.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci tretieho kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 600,- Eur)
a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov do troch
(3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo ponukového konania.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo v prípade, ak žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať
podmienky stanovené pre tretie kolo ponukového konania, je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového
konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 21.11.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Stanislav Chudý – PREDAJ NÁKLADNÉHO VOZIDLA LIAZ“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K025721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania

Dňa 28.07.2016 Správca vyhlásil II. kolo ponukového konania, ktoré bolo vyvesené n úradnej tabuli Správcu a
zverejnené v OV č. 147/2016 dňa 01.08.2016 na speňaženie časti podniku:
- nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 227 v k.ú.: Kamenný Most – pozemok p.č. 4175/2, výmera 172
m2, stavba: č.súp. 484, zosilovacia stanica.
-Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 154, zaplatenie
sumy vo výške 6 638,78 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 16.10.2015,
- Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 161, zaplatenie
sumy vo výške 6 000,00 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 10.03.2016.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 12.08.2016 do 15:00
hod. V lehote uvedenej v ponukovom konaní boli doručené na adresu Správcu dve obálky.

Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 17.08.2016 o 11:00 hod. Po otvorení obálok Správca skonštatoval,
že obidve doručené ponuky spĺňajú podmienky vyhláseného II. kola ponukového konania a za víťaznú určil:
- prvú ponuku doručenú dňa 04.08.2016 od Ing. Milan Ranisavić, ponúkaná kúpna cena: 2.500,- EUR

Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. ako príslušný orgán za oddelenú podstatu a Okresný súd Bratislava I ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. ako príslušný orgán za oddelenú podstatu a Okresný súd Bratislava I ako
príslušný orgán za všeobecnú podstatu uznesením zo dňa 02.11.2016 udelil súhlas s vyhodnotením ponúk.
V Bratislave, dňa 08.11.2016

JUDr. Vojtech Agner
správca úpadcu DELIVER PAPIER spol. s r.o.

K025722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu vylučujem zo súpisu majetku
nasledujúce pohľadávky:
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IB, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Pod Lesom 1477/17, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 508 004, obchodná spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov v oddieli Sro
vo vložke č. 16469/P; suma pohľadávky: 1 500 Eur, právny dôvod vzniku pohľadávky: dodanie inžinierskej
činnosti v zmysle Fa č. 200904, splatná dňa 14.01.2010, ktorej súpisová hodnota je: 1,-- Eur;
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IB, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Pod Lesom 1477/17, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 508 004, obchodná spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov v oddieli Sro
vo vložke č. 16469/P; suma pohľadávky: 1 500 Eur, právny dôvod vzniku pohľadávky: dodanie inžinierskej
činnosti v zmysle Fa č. 200903, splatná dňa 14.10.2009, ktorej súpisová hodnota je: 1,-- Eur;
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IB, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Pod Lesom 1477/17, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 508 004, obchodná spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov v oddieli Sro
vo vložke č. 16469/P; suma pohľadávky: 1 500 Eur, právny dôvod vzniku pohľadávky: dodanie inžinierskej
činnosti v zmysle Fa č. 200902, splatná dňa 14.07.2009, ktorej súpisová hodnota je: 1,-- Eur;
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IB, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Pod Lesom 1477/17, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 508 004, obchodná spoločnosť zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov v oddieli Sro
vo vložke č. 16469/P; suma pohľadávky: 1 500 Eur, právny dôvod vzniku pohľadávky: dodanie inžinierskej
činnosti v zmysle Fa č. 200901, splatná dňa 14.04.2009, ktorej súpisová hodnota je: 1,-- Eur.
V Prešove, dňa 08.11.2016
JUDr. Ján Surma, správca

K025723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOŇA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 511 102
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty zvoláva na deň 12.12.2016 o 14,00 hod. schôdzu veriteľov úpadcu SOŇA, spol. s r. o.,
Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, IČO: 36 511 102, ktorá sa uskutoční v sídle správcu: Námestie sv. Egídia 93,
058 01 Poprad, za účelom voľby nového člena veriteľského výboru.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze

2.

Voľba člena veriteľského výboru

3.

Záver

JUDr. Jozef Beňo, PhD. správca

K025724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/43/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/43/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Helena Čičová, nar.: 01.04.1959, bytom 913
07 Bošáca 106, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Helena Čičová, nar.: 01.04.1959, bytom 913 07 Bošáca 106, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, č. k. 40K/43/2015, Mgr. Marek Piršel ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

P.č. Popis

Ponúknutá cena v EUR

1.

= 1.000,-€

Motorové vozidlo PEUGEOT Boxer VIN: 3231C7215191296, evidenčné číslo NM671CL

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0917 822 724.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Bošáci je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu
so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bude ukončená do 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa ukončenia
online aukcie s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN: SK05 1100 0000 0029 3610 4666 vedený v Tatra banka, a.s. alebo v
hotovosti do pokladne správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, vlastnícke
právo prechádza na záujemcu s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online
aukcie.

Mgr. Marek Piršel, správca

K025725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hermanovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty - doplnenie

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-60, IČS: 8114229248, zo dňa 15.12.2014 som bol
ustanovený za predbežného správcu dlžníka: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094
34 Bystré.

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-89, IČS: 8114229248, zo dňa 03.02.2015, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku 26/2015 zo dňa 09.02.2015 pod značkou K002933 som bol ustanovený za
správcu dlžníka:
Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré.

Listom zo dňa 17.12.2014 som ako predbežný správca zaslal dlžníkovi žiadosť o predloženie dokladov, na
poskytnutie súčinnosti v súlade s ust. § 21, 73 a § 74 ZKaR, aby mi bezodkladne v lehote do 5 dní doručil
nasledovné podklady:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

aktuálny zoznam aktív a pasív s uvedením dlžníkov, veriteľov a ich adries s uvedením dňa vystavenia faktúr
a dňa splatnosti predmetných záväzkov a pohľadávok
zoznam pohľadávok položkovite
zoznam záväzkov položkovite
obchodné knihy a všetky ostatné potrebné doklady o činnosti spoločnosti za obdobie posledných troch
rokov
súvahu
účtovné knihy /hlavnú knihu, knihu analytickej evidencie, denník a iné prvotné účtovné doklady k účtovným
knihám/
výkaz ziskov a strát
inventarizačné súpisy s vysvetlivkami a ostatné prílohy účtovných kníh a inventarizačných súpisov
inventúru účtov
mimoriadnu uzávierku ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a užívaní spoločnosti
rovnopisy platných zmlúv s tretími osobami, vrátane záložných zmlúv
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zoznamy majetku tretích osôb užívaného spoločnosťou a majetku spoločnosti užívaného tretími osobami
vyhodnotenie záväzkov z hľadiska životného prostredia
oznámenie, aké prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku boli vykonané za obdobie posledných 3
rokov,
aktuálnu pracovnú zmluvu.

V súlade s ust. § 73 zák. č. 7/2005 ZKaR spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca
povinný odovzdať predbežnému správcovi aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.
Zoznam majetku a zoznam záväzkov je dlžník povinný podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a úplné, pričom podpis dlžníka musí byť úradne osvedčený.
Zároveň som dlžníka žiadal o zaslanie prehlásenia o majetku dlžníka s úradne osvedčeným podpisom, pričom som
ho upozornil na to, že uvedené doklady musia byť aktuálne a podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti a
zodpovednými pracovníkmi, ktorí doklady vyhotovili a ktorí sú podľa pokynu štatutárneho zástupcu zodpovední za
jednotlivé účtovné operácie.
Zároveň som dlžníka žiadal o oznámenie všetkých účtov, /čísel a peňažných ústavov/ výšky vkladov v peňažných
ústavoch a v pokladni.
Súčasne som upozornil na ust. § 74 ods. 3 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. neposkytnú predbežnému správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich
na návrh predbežného správcu vyzve, aby predbežnému správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. Dlžník je povinný
obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony, ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým
nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať.
Zároveň som dlžníka upozornil na ust. § 74 ods. 4 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. ani na výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh predbežného
správcu nariadiť ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie, pričom na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť
správca, člen veriteľského výboru alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky, pričom som
upozornil na možné trestnoprávne následky, v prípade neposkytnutia súčinnosti v predmetnej vyššie uvedenej
konkurznej veci a nedoručenia mi požadovaných listinných podkladov, zvážim možnosť podania trestného
oznámenia za marenie konkurzného konania v zmysle ust. § 242 Trestného zákona.

Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
som požiadal o súčinnosť tretie osoby za účelom zabezpečenia nasledovných podkladov:
·
·
·

výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Vranove nad Topľou, aby oznámil, či evidujú motorové vozidlá zapísané na dlžníka: Peter Hermanovský,
nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, aby oznámili, či
dlžník Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré vlastní resp. nevlastní
akýkoľvek nehnuteľný majetok.
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal o poskytnutie súčinnosti a oznámenie, čísla účtov dlžníka: Peter
Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré, ich stavy a i zmeny ich stavov,
taktiež informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách, pričom som požiadal nasledovné
bankové ústavy: - ČSOB a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s., Prima banku Slovensko a.s., Komerční
banka Bratislava a.s., OTP Banka Slovensko a.s., Privatbanka a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., TATRA BANKA a.s., VÚB a.s., UniCredit bank Slovakia a.s.,
Slovenskú sporiteľňu a.s., Sberbank Slovensko a.s., Poštová banka a.s..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe výziev zaslaným tretím osobám dňa 17.12.2014 v súvislosti s ust. § 75 ZKaR mi boli doručené
nasledujúce odpovede:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Dňa 18.12.2014 mi bolo zo strany Geodetického a kartografického ústavu Bratislava oznámené, že nie je
vlastníkom nehnuteľností.
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s. oznámené,
že dlžníkovi
neviedla ani nevedie žiaden účet, cenné papiere ani vkladnú knižku,
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Komerční banka, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. oznámené,
že dlžníkovi nevedie
účty,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené,
že dlžníkovi nevedie
žiadne účty a iné bankové služby,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prima banka Slovensko, a.s. oznámené,
že dlžník nie je
klientom banky a ani v minulosti nemal zriadený a vedený žiadny účet ako iný produkt v sieti pobočiek
banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že vedie dlžníkovi účet
stavebného sporenia č. 657684304/8170, IBAN: SK0981700000000657684304, BIC: KBSPSKBX so
zostatkom vo výške mínus 8,- eur,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Sberbank Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Privatbanky, a.s. oznámené, že dlžník nebol a ani nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Wustenrot stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžník nemal
v stavebnej sporiteľni vedený účet stavebného sporenia,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany OTP Banka Slovensko, a.s. oznámené,
že nevedie
dlžníkovi žiadnu vkladnú knižku, ani majetkový účet a nemá v úschove cenné papiere,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru, dopravného inšpektorátu
Vranov nad Topľou oznámené, že dlžník nie
je v evidencii motorových vozidiel evidovaný
ako držiteľ resp. vlastník vozidla,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Poštovej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi neviedla a ani nevedie
žiadny bankový produkt,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Československej obchodnej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi vedie
bežný účet č. 4004156510 so zostatkom 0,- eur, ktorý bol zatvorený z podnetu banky, nakoľko bol vedený
pod exekúciou s debetným zo statkom a úverový účet č. 4004159172, ktorý je vymáhaný advokátskou
kanceláriou JUDr. Geško a spol.,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Tatra banky, a.s. oznámené, že dlžník nie
je klientom banky
a nemá v banke produkt.
Dňa 09.01.2015 mi bolo zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámené, že
dlžníkovi vedie účet číslo 1016919008 so zostatkom 236,32 eur a rezerváciami vo výške 13.124,90 eur.

Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany dlžníka oznámené, že momentálne
je nezamestnaný ale
Zmluvu o pracovnom pomere získa v najbližších mesiacoch, že jeho majetkom je peňažná suma, ktorú má
k dispozícii v hotovosti a ktorej výšku uviedol v súpise majetku po podávaní návrhu na konkurz. Pri písaní Návrhu
konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty dňa 05.08.2016 došlo k písacej chybe, a to tým, že bolo nesprávne
uvedené, že dlžník „po rozvode zatiaľ nevysporiadal BSM, a ani nebol podaná návrh na príslušnom súde.“
K vyporiadaniu dlžníkovho BSM došlo ešte pred vyhlásením konkurzu a to na základe Dohody o vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzatvorenej podľa § 149 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ktorá
bola uzatvorená v Prešove, dňa 24.02.2014.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015
mi bola priznaná paušálna
odmena za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 165,97 eur a náhrada výdavkov vo výške 306,95 eur.

Od vyhlásenia konkurzu mi boli doručené prihlášky nasledujúcich veriteľov:
·
·

dňa 17.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
dňa 23.02.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
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dňa 27.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
dňa 04.03.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave,
dňa 16.03.2015 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
dňa 20.03.2015 prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
dňa 26.03.2015 prihláška pohľadávky veriteľa BTS Consult, s.r.o., Prešov.

- po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote mi bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa TELERVIS PLUS
a.s., Bratislava. Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok bol zverejnený v obchodnom vestníku
67/2015 zo dňa 09.04.2015 pod značkou K007672.

Dňa 12.02.2015 bol v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003277 zverejnený oznam o tom, kde a kedy
možno nahliadať do spisu.

Dňa 12.02.2015 bolo v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003278 zverejnené oznámenie pre
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
krajinách Európskej únie ako v Slovenskej republike.

Oznam o čísle účtu, na ktorá možno zložiť kauciu bol zverejnený v obchodnom vestníku 57/2015 zo dňa 24.03.2015
pod značkou K006475.

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov bol zverejnený v obchodnom vestníku 60/2015 zo dňa 27.03.2015 pod
značkou K006839. Schôdza veriteľov sa konala dňa 13.05.2015 o 10,00 hod. v kancelárii správcu. Do funkcie
zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ
č. 1 – BTS Consult, s.r.o., Hlavná 98, 080 01 Prešov, IČO:
36 694 932.

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku 62/2015 zo dňa 31.03.2015 pod značkou
K007020, podľa ktorého má úpadca nasledujúci majetok:
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015. Súpisová hodnota 190,96 eur.
2. Iná majetková hodnota – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu, ktorú úpadca dostal darom od darcu
Antona Hermanovského na základe Darovacej zmluvy zo dňa 24.10.2014. Súpisová hodnota 1.450,- eur.
3. Iná majetková hodnota – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Súpisová hodnota 236,32 eur.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 mi bola priznaná paušálna odmena
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.

Dňa 02.04.2015 bol úpadcovi v zmysle §32, ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
zoznam pohľadávok.
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Dňa 28.04.2015 bol súdu v zmysle §31, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
konečný zoznam pohľadávok. Dňa 11.05.2015 bol súdu zaslaný doplnený konečný zoznam pohľadávok.

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok a oznam o zámere správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bol
zverejnený v obchodnom vestníku 121/2016 zo dňa 23.06.2016 pod značkou K014760.

Bezpodielové spoluvlastníctvo dlžníka:

Manželstvo dlžníka zaniklo na základe Rozsudku Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 27P/249/2013 zo dňa
05.11.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 19.11.2013.
Bezpodielového spoluvlastníctvo dlžníka bolo vyporiadané na základe Dohody o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, uzatvorenej podľa § 149 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ktorá bola uzatvorená
v Prešove, dňa 24.02.2014.
S obsahu Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov zo dňa 24.02.2014 vyplýva skutočnosť, že predmetom dohody nebol žiaden hnuteľný a ani nehnuteľný
majetok, nakoľko bývalý manželia nevlastnili žiaden majetok, ktorý by bolo potrebné vyporiadať po rozvode ich
manželstva.
Aj napriek tomu, že správca mal zato, že rozsah majetku patriaci do BSM bol zistený dostatočne a náležite,
opätovne pristúpil k zisťovaniu rozsahu majetku patriaceho
do BSM, a to:
·
·

I.

na základe prístupu na portál Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave, prostredníctvom
vyhľadávania cez celé územie Slovenskej republiky som opätovne zistil, že bývalá manželka dlžníka
nevlastní žiaden nehnuteľný majetok,
Dňa 26.09.2016 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru, dopravného inšpektorátu
Prešov, oznámené, že bývala manželka dlžníka je vlastníkom jedného motorového vozidla. Predmetné
vozidlo však bývala manželka dlžníka nadobudla ešte pred uzatvorením manželstva.

Rozvrhová časť

Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.877,36 eur:
·

·

·

Súpisová zložka majetku č. 1 – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu
Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015 v súpisovej hodnote 190,96 eur. Výťažok 190,96 eur +
kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate priradené pomerne
vo výške 79,40 eur = 111,57 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).
Súpisová zložka majetku č. 2 – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu v súpisovej hodnote 1.450,- eur.
Výťažok 1.450,- eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,06 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne
vo výške 602,88 eur = 847,19 eur (čistý výťažok ;základ pre výpočet odmeny)

Súpisová zložka majetku č. 3 – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v súpisovej hodnote 236,32 eur.
Výťažok 236,32 eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne vo výške 98,26 eur = 138,07 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).

K súpisovým zložkám majetku č. 1 - 3 pripadajú kreditné úroky za vedenie účtu v banke vo výške 0,08 eur priradené
k súpisovým zložkám pomerne. Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov, ktorá mu
bola priznaná Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 predstavuje sumu
663,88 eur.
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Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 3,75 eur.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 1.
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z.z. odmena z výťažku vo výške 5% z výťažku a v zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z. odmena
z výťažku vo výške 1% z výťažku, čo predstavuje sumu vo výške 43,74 eur bez DPH. Správca nie je platcom DPH.

Celková hodnota majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty 1.877,28 eur.

Celková hodnota výťažku: 1.096,83 eur

Odmena správcu z výťažku: 43,74 eur

Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote vrátane odmeny SKP: 828,02 eur

Celková suma prihlásených pohľadávok ku dňu zostavenia rozvrhu: 39.925,24 eur

Výsledná suma určená na uspokojenie: 1.049,26 eur

Uspokojenie z výťažku :

Poradové číslo

Veriteľ

Prihlásená a uznaná výška pohľadávky

Výška uspokojenia

1

BTS Consult, s.r.o.

8 777,75 €

230,73 €
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2

Československá obchodná banka, a.s.

1 359,20 €

35,67 €

3

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

66,00 €

1,78 €

4-7

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

5 376,16 €

141,34 €

8-12

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

3 065,04 €

80,58 €

13-14

Všeobecná úverová banka, a.s.

19 897,78 €

522,85 €

15-22

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 063,31 €

27,91 €

23

TELERVIS PLUS a.s.

320,00 €

8,39 €

V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určuje správca zástupcovi veriteľov
lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.

K025726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Fleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 443/10, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 21 /2015 S 609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K21/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom zverejnenia v
Obchodnom vestníku

I. Všeobecná časť návrhu rozvrhu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. j. č. 2K 21/2015 zo dňa 13. 4. 2015 bol vyhlásený konkurz na
úpadkyňu Lucia Fleková, nar. 7. 12. 1983, bytom Budča, Športová 443/10 . V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „ZKR“)
platí:
Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
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Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.
„Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.“

I.A. Opis priebehu konkurzu

Do konkurzu bola prihlásená jedna nezabezpečená pohľadávka veriteľa
s.,Olbrachtova1929/62,140 00 Praha 4, IČO: 45 244 782 v zistenej sume 14 848,16 €.

Česká

sporiteľňa,

a.

Žiaden z veriteľov si do konkurzu neprihlásil zabezpečenú pohľadávku a v konkurze tak nebola vytvorená žiadna
oddelená podstata. S ohľadom na charakter majetku podliehajúceho konkurzu, nebolo potrebné vykonať žiadne
ďalšie úkony na speňaženie tohto majetku.
Po vyhlásení konkurzu som vykonala všetky úkony súvisiace s vedením konkurzu tak ako to vyplýva zo zákona
o konkurze a reštrukturalizácii. Majetok tvorila všeobecná podstata – vklad úpadkyne a zrazená časť mzdy.
Súpisové položky boli zverejnené v OV č. 126/2015 zo dňa 3. 7. 2015, č. OV č. 130/2015 zo dňa 9. 7. 2015, OV
179/2016 zo dňa 19. 9. 2016 a OV č. 303/2016 zo dňa 21. 10. 2016.

II. Rozvrhová časť konečného návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

II.A. Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia tvorí vklad vklad úpadkyne a zrazená časť mzdy. Do výťažku, keďže návrh na
vyhlásenie konkurzu podala úpadkyňa som s jej súhlasom zahrnula aj sumu, ktorú mi poukázal súd na nevyhnutné
výdavky vedenia konkurzu. Podrobný prehľad celkových súm výťažkov všeobecnej podstaty tvorí prílohu č. 1
tohto návrhu. Celková suma výťažku predstavuje sumu 3 497,79 € nasledovne:

Vklad peňažnej hotovosti úpadkyne

700,00 €

Zrážky zo mzdy úpadcu

2 133,73 €

Čistý kreditný úrok

0,18 €

Výťažok zo speňaženia spolu

2 833,91

Preddavok na vedenie konkurzu

663,88 €

Celková suma

3 497,79 €

II. B. Pohľadávky proti podstate
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V Obchodnom vestníku č. 2016/181 zo dňa 21. 9. 2016 bol zverejnený zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené zo všeobecnej podstaty a zároveň bol zverejnený zámer zostaviť rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Lehota na podanie námietok proti zoznamu pohľadávok uplynula dňa 19.
10. 2016 s tým, že žiadny z veriteľov alebo iných oprávnených osôb nevyužil svoje právo nahliadnuť do zoznamu
a žiaden z veriteľov nenamietal pohľadávky proti podstate.
V zozname pohľadávok proti podstate zverejnenom v OV boli uvedené pohľadávky (aj
s predpokladanými pohľadávkami do konca konkurzu) v celkovej výške 891,10 €. Z uvedenej sumy je potrebné
odpočítať nesprávne zahrnutú sumu 7,00 € za vrátený vklad SKP. (vklad SKP nie je možné započítať do príjmov
v konkurze, nie je možné teda jeho vrátenie považovať za pohľadávku proti podstate). V zozname pohľadávok je
ďalej uvedená nesprávne vyčíslená predpokladaná odmena zo speňaženia vo výške 136,76 €. Správna výška
113,68 €, teda o rozdiel 23,08 € je potrebné pohľadávky proti podstate znížiť. Po spresnení výšky pohľadávok proti
podstate, upravuje správkyňa konečnú výšku zo sumy 891,10 € na sumu 861,02 € (891,10 – 7,00 – 23,08 = 861,02)
Členenie pohľadávok je nasledovné:

Špecifikácia pohľadávky

Výška

Bankové poplatky

66,56 €

Poštovné

11,40 €

Odmena do 1. schôdze veriteľov

663,88 €

Odmena zo speňaženia – výpočet odmeny je uvedený v bode V.

113,68 €

Súdny poplatok zo speňaženia

5,50 €

SPOLU

861,02 €

II. C. Výpočet odmeny v zmysle Vyhl. č. 665/2005 zz

Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola uplatnená odmena v sume 663,88 €
Za speňaženie majetku v konkurze: Pri výpočte odmeny správkyne za speňaženie majetku v konkurze bolo
postupované podľa nižšieuvedených ustanovení.
·
·
·

Podľa ust. §17ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5% z výťažku.“
Podľa ust. §20 ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie peňažných prostriedkov ich zabezpečením
patrí správcovi odmena 1% z výťažku.“
Podľa ust. §17 ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z. „Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte,
na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“

Základ pre výpočet

Výška odmeny

Suma získaná zo zrážok zo mzdy – ust. §17ods. 2 Vyhl. č. 665/2005

Výpočet odmeny

2 133,73 €

106,68 €

Vklad úpadkyne z pokladne ust. §20 ods. 2 Vyhl. č. 665/2005 Z.z.

700,00 €

7,00 €

Kreditné úroky

0,18 €

0,00 €

Odmena zo speňaženia spolu

113,68 €

II. D. Súdny poplatok zo speňaženia

Podľa pol.č.5 písm. d) zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je stanovený súdny poplatok za konkurzné konanie
vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
som vychádzala zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 2.833,91 €, čo
predstavuje základ pre výpočet poplatku. Súdny poplatok predstavuje potom sumu: 5,50 €.

II. E. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok

spolu
Príjmy

3 497,79 €

Pohľadávky proti podstate

861,02 €

Suma určená pre veriteľov všeobecnej podstaty

2 636,77 €

Percentuálne uspokojenie

17,75 %

II. F. Rozvrh výťažku

Veriteľ

Prihlásená

Rozvrh

Česká sporiteľňa, a. s. , Olbrachtova1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45 244 782

14.848,16 €

2 636,77 €

Záver:

V prípade, že správca získa ďalší výťažok (v tomto rozvrhu neuvedený), príp. predpokladané budúce pohľadávky
proti podstate nevzniknú, alebo vzniknú v menšom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.

Poučenie:

Správca stanovuje všetkým nezabezpečeným veriteľom 16-dňovú lehotu (počítanú odo dňa zverejnenia tohto
návrhu rozvrhu), v ktorej môžu požiadať príslušný orgán - zástupcu veriteľov o prípadné uplatnenie odôvodnených
námietok proti rozvrhu. Správca zároveň žiada nezabezpečených veriteľov o oznámenie (stačí aj e-mailom)
bankového spojenia, čísla účtu vo forme IBAN, na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

Návrh na schválenie rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené navrhujem aby Okresný súd v Banskej Bystrici vykonávajúci pôsobnosť
veriteľského výboru v zmysle ust. § 39 odst. 2 ZKR v právnej veci úpadkyne Lucia Fleková, nar. 7. 12. 1983, bytom
Budča, Športová 443/10, vedenej pod sp. zn. 2K 21/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 3. 11. 2016 rozhodol, že
·

Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.10.2016 podľa
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Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.10.2016 podľa
návrhu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty 3 497,79 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate 861,02 EUR
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 2 636,77 EUR
·

Schvaľuje vydať očistený výťažok nasledovne:

Veriteľ
Česká sporiteľňa, a. s. , Olbrachtova1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45 244 782

Prihlásená suma

Uspokojenie

14.848,16 €

2 636,77 €

Vo Zvolene 3. 11. 2016

JUDr. Marta Todeková
správkyňa konkurznej podstaty

K025727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko I. 922/30, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2011 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mariána Tokára, nar. 09.10.1960, trvale bytom Sídlisko I. 922/30, 093 01
Vranov nad Topľou, spisová značka 1K/66/2011, v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR týmto v Obchodnom vestníku SR
zverejňujem rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu je: 5.217,30 Eur.
Celková suma pohľadávok proti podstate je: 1.259,48 Eur.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov je: 3.957,82 Eur.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenie ZKR chcem poukázať na skutočnosť, že incidenčné
žaloby proti správcovi podané neboli. Do 23.10.2016 boli speňažené všetky súpisové zložky majetku okrem
súpisovej zložky VII - iná majetková hodnota - 50 %-ný obchodný podiel v spoločnosti H.S.T, s.r.o. Sídlisko II. 1215,
Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 498 564; Výpis z OR Okresného súdu Prešov Vložka číslo:15465/P, ktorý sa
nepodarilo odpredať pre nezáujem.
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Do konkurzného konania si v zákonom stanovenej lehote prihlásili pohľadávku deviati veritelia, ktorých prihlásená
pohľadávka sa týmto konečným rozvrhom výťažku uspokojuje pomerným spôsobom nasledovne:
Číslo
pohľadávky

Veriteľ

Zistená suma v Rozvrh
€
výťažku

1.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. , Radlinského ul. 10, a.s. Bratislava, IČO: 35799200

2.
3.

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava
GENERAL FACTORING, a.s. Bratislava

4.

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s. , Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36234176

6.

Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00151653

8.
9.

Tatra banka, a.s. Bratislava
Tatra banka, a.s. Bratislava
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930 - spolu

10.
11.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava

3.309,07
21.723,21
26.936,70

193,05
1.267,33
1.571,32

2.522,52

147,16

3.194,07
1.919,96
1.003,38

186,34
112,01
58,53

2.923,34
33,78
16,22

170,54
1,97
0,94

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874- spolu
11.
12.
13.

14.
15.
17.
18.

50,Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
29,84
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
47,58
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
11,48
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005spolu
88,90
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
3.289,52
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
1.800,33
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
1.310,17
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
696,30
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 - spolu
Celkom rozvrh výťažku nezabezpečených veriteľov:

2,91
1,74
2,77
0,67
5,18
191,91
105,03
76,43
40,62

7.096,32

413,99

67.844,13

3.957,82

Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru Okresný súd Prešov obdržal Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty dňa 26.10.2016.
Týmto poúčam nezabezpečených veriteľov, že v zmysle ust. § 101 ZKR môžu v lehote 20 dní od zverejnenia tohto
návrhu podať odôvodnené námietky proti predmetnému konečnému rozvrhu. Zároveň nezabezpečeným veriteľom
oznamujem, že v kancelárií správcu po predchádzajúcom telefonickom, resp. e-mailovom dohovore môžu počas
úradných hodín nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K025728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Úprava súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu Bolton Real s.r.o. v konkurze, so sídlom Laurinská 18, Bratislava, IČO:
36 615 200 v zmysle § 76 ods. 3 a § 77 ods.6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v zmysle Znaleckého posudku č. 218/2016
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Víťazkom, ev.č. 913786, Trubín 87, 966 23 Lovčica -Trubín úpravu súpisovej
hodnoty majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 125/2013 dňa 1.7.2013 v znení úpravy a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnoty majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 125/2013 dňa 1.7.2013 v znení úpravy a
doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 52/2016 dňa 16.3.2016. :

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 70; Druh pozemku: Ostatné plochy; výmera (m2): 97598; obec: Horná Streda; okres: Nové Mesto
nad Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horná Streda; číslo LV: 1365; parcelné číslo: 620/89;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku (aj mena): 944 748,64 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 19; Druh pozemku: Orná pôda; výmera (m2): 11042; obec: Horná Streda; okres: Nové Mesto nad
Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horná Streda; číslo LV: 1365; parcelné číslo: 620/74; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku (aj mena): 106 886,56 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 18; Druh pozemku: Ostatné plochy; výmera (m2): 5811; obec: Horná Streda; okres: Nové Mesto
nad Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horná Streda; číslo LV: 1365; parcelné číslo: 620/66;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku (aj mena): 56 250,48 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;
JUDr. Ján Súkeník, správca

K025729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) Hnuteľné veci
Por. č. Popis
1

Rok výroby Stav

Osobné vozidlo zn. MERCEDES-BENZ
Obchodný názov: A150, EČV: KN693DY

2008

opotrebovanosti

260.000 km

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

Súpisová
hodnota

07.11.2016

§ 67/b

3.500,00 €
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Obchodný názov: A150, EČV: KN693DY
VIN: WDD1690311J638062

2008

Deň vydania: 11.11.2016

260.000 km

07.11.2016

§ 67/b

3.500,00 €

2) Peňažné pohľadávky
Por.
Dlžník
č.
2

Deň
Dôvod
Suma
Súpisová
zapísania zapísania pohľadávky hodnota

Právny dôvod vzniku

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Nespotrebovaná časť poistného
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava,
Kompakt č. 8500376044
IČO: 31 325 416

–

DOMOS

07.11.2016 § 67/b

14,66 €

14,66 €

3) Iné majetkové hodnoty
Por.
Popis
č.

Deň
Dôvod
Celková Súpisová
zapísania zapísania suma
hodnota

3

Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

07.11.2016 § 67/d

663,88 € 663,88 €

4

Zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 09/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
07.11.2016 § 67/b
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

160,78 € 160,78 €

5

Zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 10/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
07.11.2016 § 67/b
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

160,78 € 160,78 €

V Bratislave dňa 07.11.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K025730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

1) Pozemky
Por. č. Druh
1

Výmera Štát

Obec

Katastrálne
Číslo
územie

Zastavané
plochy a 596 m2 Slovenská republika Hurbanovo Hurbanovo
nádvoria

2010

LV

Parcelné Spoluvlastnícky
Súpisová hodnota
číslo
podiel úpadcu
971/16

11164/35745

2.068,02 €

2) Byty
Por.
Popis Štát Obec
č.
2

Byt

Orientačné
Číslo
bytu/ Podiel na spol. KatastrálneČíslo
Ulica číslo
poschodia
častiach
územie
LV
vchodu

SR Hurbanovo Kvetná 30-podkrovie č. 2 / 1. p.

11164/35745

Hurbanovo 2010

Súpisné Parcelné Súpisová
číslo
číslo
hodnota
2545

971/16

58.240,38 €

Deň zapísania: 07.11.2016
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Dôvod zapísania: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 16.09.2014,
č. 0000000000155335, V 3669/14
Opis zabezpečenej pohľadávky: Hypotéka poskytnutá na základe úverovej zmluvy zo dňa 16.09.2014, č.
0000000000155335
Výška zabezpečenej pohľadávky: 42.330,12 €
Zápis v zozname pohľadávok: por. č. 3/P/1
Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
V Bratislave dňa 07.11.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K025731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D-ETRAC Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 566 855
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu D-ETRAC Slovakia, s.r.o., Námestie SNP 7, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 31 566 855, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.12.2016
o 10:00 hod. (prezentácia od 09.30 h do 10.00 h) v kancelárií správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4. Voľba veriteľského výboru

Otvorenie
činnosti
správcu
a
o
výmene
správcu

stave
podľa

konkurzného
§
36

5. Záver
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Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu
Ing. Vojtech Švantner

K025732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D-ETRAC Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 566 855
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu D-ETRAC Slovakia, s.r.o., Námestie SNP 7, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 31 566 855 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zmluvná pokuta určená podľa ust. § 11 ods. 2 ZKR
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12.500,- EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 08.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Iný majetok úpadcu podľa ust. § 67 ods. 1, písm. d) ZKR

Prvá arbitrážna k.s., správca
Ing. Vojtech Švantner

K025733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin, nar.: 14.09.1964, týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na
adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447,
039 01 Turčianske Teplice
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K025734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Ing. Tatiana Štipáková,
bytom Jilemnického 2/75, 036 01 Martin, nar.: 14.09.1964, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 6K/18/2016 zo dňa 31.10.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 214/2016 zo dňa 08.11.2016.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Žilina, proc. no. 6K/18/2016, dated on 2016 October 31st bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Ing. Tatiana Štipáková, Jilemnického 2/75, 036 01 Martin, Slovakia, date of birth: September
14nd 1964, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske
Teplice, company identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 214/2016
dated on November 08th 2016.
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Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo účinnosť dňa 09.11.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina come in to effect on November 09th 2016. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

153

Obchodný vestník 217/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.11.2016

declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovak Republic.
Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Žilina)
Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
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The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K025735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin, nar.: 14.09.1964, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K025736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vladimír Babin, Hlavná 29, Prešov ako správca úpadcu Eva Mačaková, nar. 1.3.1970, bytom Levočská 10,
060 01 Kežmarok v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2K/21/2016 v zmysle § 34
ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov na deň 28.11.2016 o 11.00
hod., ktorá sa uskutoční v priestoroch kancelárie Správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Babina, Hlavná 29
Prešov, (3.poschodie)
Program:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
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